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TABL. 13(173). POMOC  SPOŁECZNA  

Stan  w  dniu  31  XII 
SOCIAL  WELFARE  

As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

     

Domy i zakłady (bez filii).......................  61 75 77
a
 

Homes and facilities (excluding 
branches) 

w tym dla:    for: 

Osób w podeszłym wieku………………..  8 11 13 Elderly 

Przewlekle somatycznie chorych ............  22 20 20 Chronically ill with somatic disorders 

Dorosłych niepełnosprawnych  
intelektualnie b......................................  11 11 Adults mentally retarded 

b
  

Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie 

b
.....................................  

20 

8 8 Children and young mentally retarded b 

Przewlekle psychicznie chorych c ...........  6 6 6 Chronically mentally ill 
c 

Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży .................................................  2 7 7 

Mothers with dependent children and 
pregnant women 

Bezdomnych ...........................................  1 12 13 Homeless 

Miejsca d ogółem ...................................  5615 6923 6886 Total places d 

w tym w domach i zakładach dla:    in homes and facilities for: 

Osób w podeszłym wieku .......................  625 775 799 Elderly 

Przewlekle somatycznie chorych ............  2153 2269 2082 Chronically ill with somatic disorders 

Dorosłych niepełnosprawnych  
intelektualnie 

b
.....................................  1527 1489 Adults mentally retarded b 

Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie b......................................  

2054 

638 636 Children and young mentally retarded b 

Przewlekle psychicznie chorych c ...........  565 679 718 Chronically mentally ill 
c 

Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży .................................................  120 303 296 

Mothers with dependent children and 
pregnant women 

Bezdomnych ...........................................  35 732 749 Homeless 

Miejsca d na 10 tys. ludności ................  19,3 24,0 23,9 Places d per 10 thous. population 

Mieszkańcy d ogółem ............................  5553 6662 6752 Total residents
 d

 

w tym umieszczeni w ciągu roku .......  1255 2267 2840 
of which placed within during the 

year 

w tym w domach i zakładach dla:    in homes and facilities for: 

Osób w podeszłym wieku .......................  596 758 822 Elderly 

Przewlekle somatycznie chorych ............  2148 2170 2131 Chronically ill with somatic disorders 

Dorosłych niepełnosprawnych  
intelektualnie 

b
 ....................................  1531 1499 Adults mentally retarded b  

Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie b......................................  

2036 

637 634 Children and young mentally retarded b 

Przewlekle psychicznie chorych c ...........  563 680 716 Chronically mentally ill c 

 

a W poniższym podziale, placówki mogą być wykazane kilkakrotnie, gdyż jedna placówka może być przeznaczona dla kilku grup miesz-
kańców. b Do 2000 r. dla umysłowo upośledzonych. c Łącznie ze środowiskowymi domami samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. d Łącznie z filiami. 

a In the following division centres may be shown several times, because one centre can be destined for a few groups of inhabitants b Until 
2000 for mentally disabled. c Including community self-help homes for persons with mental disorders. d Including branches. 
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TABL. 13(173). POMOC  SPOŁECZNA  (dok.) 

 Stan  w  dniu  31  XII 
 SOCIAL  WELFARE  (cont.) 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

     
Mieszkańcy a ogółem w domach  

i zakładach dla: (dok.)    

Total residents a in homes and facilities 

for: (cont.) 

Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży .................................................  112 214 207 

Mothers with dependent children and 

pregnant women 

Bezdomnych ...........................................  35 672 743 Homeless 

Mieszkańcy a na 10 tys. ludności.........  19,1 23,1 23,5 Residents 
a
 per 10 thous. population 

Osoby oczekujące na umieszczenie........  707 737 740 Persons awaiting a place 
 

a Łącznie z filiami. 

a Including subbranches. 

 

TABL. 14(174). ŚWIADCZENIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ a 
 SOCIAL  ASSISTANCE  BENEFITS a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Korzystający b 

Beneficiaries b 

Udzielone 
świadczenia 

w tys. zł 

Benefits gran-
ted in thous. zl 

SPECIFICATION 

    O G Ó Ł E M ................................ 2000 163623 194259,4 T O T A L 

 2006 187360 232881,0  

 2007 158759 210911,7  

Świadczenia pieniężne .........................  90627 149484,0 Monetary assistance 

Zasiłki stałe .............................................  14194 46313,5 Permanent benefits 

Zasiłki okresowe .....................................  42626 41018,7 Temporary benefits 

   w tym z powodu bezrobocia ................  36536 36507,7    of which on account of unempolyment 

Zasiłki celowe i w naturze..................... 82398 62151,8 
Appropriated benefits and benefits in 

kind 

   w tym na pokrycie wydatków na świad-
czenia zdrowotne .................................  31 5,5 Treatment costs 

Świadczenia niepieniężne ....................  70948 61427,7 Non-monetary assistance 

 

a Organizowanej i świadczonej przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. b W podziale według form świadczeń  
korzystający mogą być wykazani kilkakrotnie.  

Ź r ó d ł o: dane Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

a Organized and rendered by government administration and local self-government entities. b Under the item benefits, recipients may be shown 
several times.  

S o u r c e: data of the Dolnośląskie Voivodship Office. 


