
 

INFORMACJE SYGNALNE 

25.05.2020 r. 

 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2019 r. 
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. na terenie 
całego kraju działało 1 837 zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej oraz 49 filii, które dysponowały 
118,9 tys. miejsc. Przebywało w nich 112,5 tys. 
mieszkańców, w tym 53,9 tys. kobiet.  

 

 

Placówki 

Spośród wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej działających w końcu 2019 r. 
najwięcej było domów pomocy społecznej (47,6%), a w dalszej kolejności placówek zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (21,0%) oraz schro-
nisk dla bezdomnych (16,5%). Rodzinne domy pomocy, środowiskowych domy samopomocy 
(z miejscami całodobowego pobytu), domy dla matek, noclegownie i pozostałe stanowiły 
łącznie 14,9% wszystkich zakładów.  

Tabl. 1. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według typu placówkia w 2019 r. 

             Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki Miejsca Mieszkańcy 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 1 837 118 877 112 460 

    

Domy pomocy społecznej 875 82 840 81 795 

Rodzinne domy pomocy 37 323 292 

Placówki prowadzone w ramach działalności  

  gospodarczej lub statutowejb 385 14 594 13 313 

Środowiskowe domy samopomocyc 7 170 150 

Domy dla matek 62 1 495 997 

Noclegownie 88 2 895 2 253 

Schroniska dla bezdomnych 303 14 993 12 776 

Pozostałe 80 1 567 884 

a Placówki bez filii. Miejsca i mieszkańcy z filiami. b Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. 
c Z miejscami całodobowego pobytu. 

Miejsca 

W końcu 2019 r. spośród wszystkich dostępnych miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy 
społecznej 69,7% przypadało na domy pomocy społecznej, a 12,6% na schroniska dla bez-
domnych. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statuto-
wej dysponowały 12,3% miejsc, natomiast rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy sa-
mopomocy (z miejscami całodobowego pobytu), domy dla matek, noclegownie i pozostałe 
posiadały łącznie 5,4% wszystkich miejsc w zakładach. 

W przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy spo-
łecznej było w województwie opolskim (43,4), a najmniej w wielkopolskim (26,0). 

 

 

 

 

Blisko 48% wszystkich zakła-
dów stacjonarnych pomocy 
społecznej to domy pomocy 
społecznej  

 

  118,9 tys. 
Liczba miejsc w zakładach sta-
cjonarnych pomocy społecznej 
w 2019 r. 

Około 70% wszystkich miejsc 
w zakładach stacjonarnych 
pomocy społecznej to miej-
sca w domach pomocy spo-
łecznej 

 



 

 
Mapa 1. Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2019 r. 

Stan w dniu 31 grudnia 

 

 

Mieszkańcy 

Według stanu w dniu 31 grudnia w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 
112,5 tys. mieszkańców (o 0,5% mniej niż rok wcześniej). Większość stanowili mężczyźni –
58,6 tys. Spośród wszystkich mieszkańców 72,7% to pensjonariusze domów pomocy społecz-
nej. W placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statuto-
wej znajdowało się 11,8%, a w schroniskach dla bezdomnych 11,4% wszystkich osób przeby-
wających w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej. Mieszkańcy środowiskowych do-
mów samopomocy (z miejscami całodobowego pobytu) to jedynie 0,1% ogólnej liczby miesz-
kańców. 

Większość mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej to osoby starsze, które 
ukończyły 60 rok życia (72,5 tys.), natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
17 lat i mniej (1,9 tys.). 
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Wykres 1. Struktura mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku 

w 2019 r. 

Stan w dniu 31 grudnia  

 

Najwięcej mieszkańców przebywało w placówkach dla osób w podeszłym wieku (24,5% ogól-
nej liczby pensjonariuszy), niewiele mniej w placówkach dla osób przewlekle psychicznie 
chorych (20,9%) oraz w placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych (19,4%). Najniż-
szy odsetek dotyczył osób uzależnionych od alkoholu (0,1%). 

Wykres 2. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup mieszkańców 
w 2019 r. 

  Stan w dniu 31 grudnia  

 

 
 

85,0% osób przebywających w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej uczestniczyło, 
przynajmniej w części, w finansowaniu swego pobytu w placówkach pokrywając koszty po-
bytu z dochodów własnych, np. emerytury czy renty. Dla 8,0% mieszkańców pobyt w całości 
opłacany był przez gminę lub budżet państwa, 4,6% podopiecznym pobyt w całości opłacała 
rodzina, a 2,4% przebywających w zakładach zwolniono z odpłatności.  
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Tablica 2. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według województwa w 2019 r. 

   Stan w dniu 31 grudnia 

WOJEWÓDZTWA Placówki Miejsca Mieszkańcy 

POLSKA 1 837 118 877 112 460 

Dolnośląskie 119 8 447 8 125 

Kujawsko-pomorskie 87 5 828 5 417 

Lubelskie 83 5 729 5 383 

Lubuskie 47 2 933 2 854 

Łódzkie 111 8 109 7 845 

Małopolskie 166 10 785 10 280 

Mazowieckie 288 17 593 16 547 

Opolskie 61 4 262 4 032 

Podkarpackie 84 5 975 5 550 

Podlaskie 57 3 518 3 278 

Pomorskie 118 7 580 7 005 

Śląskie 229 13 792 12 991 

Świętokrzyskie 70 4 380 4 185 

Warmińsko-mazurskie 90 5 258 5 022 

Wielkopolskie 149 9 102 8 646 

Zachodniopomorskie 78 5 586 5 300 

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

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku 

 

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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