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INFORMACJE SYGNALNE 

25.05.2021 r. 

 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 r. 
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na terenie 
całego kraju działało 1 851 zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej oraz 48 filii. Wszystkie zakłady 
posiadały łącznie 119,3 tys. miejsc. Przebywało w 
nich 105,2 tys. mieszkańców, w tym 49,9 tys. kobiet. 

 

 

 

 

Placówki 

Spośród wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej działających w końcu 2020 r. 
najwięcej było domów pomocy społecznej (47,1%), a w dalszej kolejności placówek zapewnia-
jących całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (22,0%) oraz schro-
nisk dla bezdomnych (16,1%). Rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy 
(z miejscami całodobowego pobytu), domy dla matek, noclegownie i pozostałe stanowiły 
łącznie 14,8% wszystkich zakładów.  

Tabl. 1. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według typu placówkia w 2020 r. 

             Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki Miejsca Mieszkańcy 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 1 851 119 344 105 195 

Domy pomocy społecznej 871 82 660 77 060 

Rodzinne domy pomocy 31 249 214 

Placówki prowadzone w ramach działalności  

  gospodarczej lub statutowejb 408 15 654 12 834 

Środowiskowe domy samopomocyc 7 144 137 

Domy dla matek 59 1 399 850 

Noclegownie 93 3 027 2 101 

Schroniska dla bezdomnych 298 14 499 11 309 

Pozostałe 84 1 712 690 

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. 

 

Prawie 85% placówek dostosowało swoje budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naj-
częstszymi udogodnieniami były łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, po-
chylnie, podjazdy i platformy ułatwiające wejście do budynku oraz windy. Ponad 15% placó-
wek, głównie schronisk i noclegowni, nie posiadało żadnych udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych. 

Miejsca 

W końcu 2020 r. spośród wszystkich dostępnych miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy 
społecznej 69,3% przypadało na domy pomocy społecznej, 13,1% na placówki zapewniające 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, a 12,1% na schroniska dla 
bezdomnych. Natomiast rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy (z miej-
scami całodobowego pobytu), domy dla matek, noclegownie i pozostałe posiadały łącznie 
5,5% wszystkich miejsc. 

Ponad 47% wszystkich zakła-
dów stacjonarnych pomocy 
społecznej to domy pomocy 
społecznej  

 

  119,3 tys. 
Liczba miejsc w zakładach sta-
cjonarnych pomocy społecznej 
w 2020 r. 

Około 69% wszystkich miejsc 
w zakładach stacjonarnych 
pomocy społecznej to miej-
sca w domach pomocy spo-
łecznej 
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Największa liczba miejsc była w województwie mazowieckim, najmniejsza w województwie 
opolskim. W przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej miejsc w zakładach stacjonarnych po-
mocy społecznej było w województwie opolskim (43,8), a najmniej w wielkopolskim (26,7). 
Wskaźnik dla Polski wyniósł 31,2. 

Mapa 1. Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia 

 

Mieszkańcy 

Według stanu w dniu 31 grudnia w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 
105,2 tys. mieszkańców (o 6,5% mniej niż rok wcześniej). Większość stanowili mężczyźni –
55,3 tys. Spośród wszystkich mieszkańców 73,3% 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 12,2%, a w schroniskach dla bezdomnych 10,8% 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 (67,2 tys.), natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
17 lat i mniej (1,6 tys.). 
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Wykres 1. Struktura mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku 
w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia  

 

Najwięcej mieszkańców przebywało w placówkach dla osób w podeszłym wieku (24,1% ogól-
nej liczby pensjonariuszy), niewiele mniej w placówkach dla osób przewlekle psychicznie 
chorych (21,7%) oraz w placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełno-
sprawnych intelektualnie (po 19,1%). Najniższy odsetek dotyczył osób uzależnionych od alko-
holu (0,1%). 

Wykres 2. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup mieszkańców 
w 2020 r. 

  Stan w dniu 31 grudnia  

W ciągu całego 2020 r. w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 149,1 tys. 
osób, w tym 80,7 tys. to mężczyźni. Co czwarty mieszkaniec tych zakładów (37,1 tys.) zachoro-
wał na COVID-19. Największy odsetek osób, które zachorowały dotyczył domów pomocy spo-
łecznej, gdzie zachorowało 33,9% wszystkich mieszkańców, W placówkach zapewniających ca-
łodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej zachorowało 22,3%, w środowisko-
wych domach samopomocy (z miejscami całodobowego pobytu) 13,2%, rodzinnych domach 
pomocy 10,9%, a schroniskach dla bezdomnych 4,1% wszystkich mieszkańców tych placówek. 
W noclegowniach, domach dla matek oraz pozostałych odsetek mieszkańców, u których 
stwierdzono COVID-19 wyniósł mniej niż 2%.   

Ponad 24% wszystkich miesz-
kańców zakładów stacjonar-
nych pomocy społecznej 
przebywało w placówkach 
dla osób w podeszłym wieku 
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Tablica 2. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według województwa w 2020 r. 

   Stan w dniu 31 grudnia 

WOJEWÓDZTWA Placówki Miejsca Mieszkańcy 

POLSKA 1 851 119 344 105 195 

Dolnośląskie 119 8 465 7 566 

Kujawsko-pomorskie 92 6 003 5 282 

Lubelskie 85 5 858 4 958 

Lubuskie 47 2 989 2 575 

Łódzkie 111 8 170 7 269 

Małopolskie 163 10 691 9 642 

Mazowieckie 281 17 052 14 956 

Opolskie 62 4 283 3 926 

Podkarpackie 84 5 981 5 156 

Podlaskie 57 3 474 3 085 

Pomorskie 120 7 460 6 631 

Śląskie 228 13 772 12 154 

Świętokrzyskie 71 4 449 3 990 

Warmińsko-mazurskie 93 5 457 4 799 

Wielkopolskie 152 9 340 8 141 

Zachodniopomorskie 86 5 900 5 065 

a Placówki bez filii. Miejsca i mieszkańcy z filiami.  

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04 

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 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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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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