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Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2018 r. 
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. na terenie 
całego kraju działało 1831 zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej, w których było 118,9 tys. miejsc. 
Przebywało w nich 113,1 tys. mieszkańców, w tym 53,3 
tys. kobiet. W porównaniu z 2017 r. liczba zakładów 
stacjonarnych pomocy społecznej zwiększyła się 
o 6,3%, liczba miejsc w tych zakładach o 2,4%, 
a mieszkańców o 3,5%. 

Placówki 

Spośród wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej działających w dniu 31 grud-
nia 2018 r. 876 to domy pomocy społecznej, a 364 to placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w 
ramach działalności gospodarczej lub statutowej. W omawianym okresie funkcjonowało rów-
nież 310 schronisk dla bezdomnych, 87 noclegowni, 63 domy dla matek, 41 rodzinnych do-
mów pomocy oraz 9 środowiskowych domów samopomocy (z miejscami całodobowego po-
bytu). Pozostałych placówek było 81. 

Miejsca 

W końcu 2018 r. w domach pomocy społecznej było 82,8 tys. miejsc, a w placówkach zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej 13,5 tys. Schroniska 
dla bezdomnych dysponowały 15,8 tys. miejsc, a noclegownie 2,9 tys. W domach dla matek 
było 1,7 tys. miejsc, w rodzinnych domach pomocy 0,4 tys., a w środowiskowych domach sa-
mopomocy (z miejscami całodobowego pobytu) 0,2 tys. miejsc. Pozostałe placówki posiadały 
1,6 tys. miejsc. 

Wykres 1. Struktura miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej według typu placówki 
w 2018 r. 

  Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  pode-
szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. b Z miejscami całodobowego pobytu. 
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Mieszkańcy 

W ciągu całego roku w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 166,4 tys. 
osób, a w dniu 31 XII 113,1 tys. z czego trzech z czterech mieszkańców to pensjonariusze do-
mów pomocy społecznej. W placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepeł-
nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności go-
spodarczej lub statutowej znajdowało się 12,5 tys. osób, w schroniskach dla bezdomnych 
13,7 tys., a w noclegowniach 2,4 tys. mieszkańców. Domy dla matek zapewniły opiekę 1,1 tys. 
osób, rodzinne domy pomocy 0,4 tys., a środowiskowe domy samopomocy (z miejscami cało-
dobowego pobytu) 0,2 tys. mieszkańców. W pozostałych placówkach przebywało 1,0 tys. osób. 

Najwięcej mieszkańców (24,0% ogólnej liczby pensjonariuszy) przebywało w placówkach dla 
osób w podeszłym wieku, niewiele mniej (20,8%) w placówkach dla osób przewlekle psychicz-
nie chorych oraz w placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych (19,0%). 

Wykres 2. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup mieszkańców 
w 2018 r. 
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Ponad połowę mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej stanowiły osoby, 
które ukończyły 65 rok życia. Co czwarty mieszkaniec to osoba w wieku 40–59 lat. Najmniej 
liczną grupę, niecałe 2%, stanowili młodzi mieszkańcy do 18 roku życia. 

 

Wykres 3. Struktura mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku 
w 2018 r. 

Stan w dniu 31 XII 
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Tablica 1. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według województwa w 2018 r. 

   Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA Placówki Miejsca Mieszkańcy 

POLSKA 1831 118869 113068 

Dolnośląskie 115 8384 8136 

Kujawsko-pomorskie 81 5679 5343 

Lubelskie 79 5717 5401 

Lubuskie 46 2983 2827 

Łódzkie 111 8165 7927 

Małopolskie 165 10652 10205 

Mazowieckie 294 17633 16658 

Opolskie 60 4307 4083 

Podkarpackie 84 5913 5587 

Podlaskie 55 3504 3291 

Pomorskie 119 7609 7227 

Śląskie 227 13554 12890 

Świętokrzyskie 72 4529 4368 

Warmińsko-mazurskie 89 5358 5065 

Wielkopolskie 153 9226 8774 

Zachodniopomorskie 81 5656 5286 

a Placówki bez filii. Miejsca i mieszkańcy z filiami.  
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Powiązane opracowania 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL- temat ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Dom pomocy społecznej 

Noclegownia 

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej 

Rodzinny dom pomocy 

Schronisko dla bezdomnych 

Środowiskowy dom samopomocy 
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