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27.05.2020 r. 

 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim 
funkcjonowało 119 zakładów stacjonarnych pomocy 
społecznej, które dysponowały 8,4 tys. miejsc. 
Przebywało w nich 8,1 tys. pensjonariuszy, w tym 3,8 tys. 
kobiet. W porównaniu do stanu z końca 2018 r. liczba 
zakładów wzrosła o 3,5%, liczba oferowanych przez 
nie miejsc — o 0,8%, natomiast liczba mieszkańców 
zmniejszyła się o 0,1%. 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 119 zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 4 (tj. o 3,5%), w porównaniu do 
2015 r. — o 12 (tj. o 11,2%), a w porównaniu do 2010 r. — o 27 (tj. o 29,3%). Wśród wszystkich ww. 
instytucji najwięcej było domów pomocy społecznej (58, tj. 47,6%), a następnie placówek zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (28, tj. 23,5%) oraz 
schronisk dla bezdomnych (20, tj. 16,8%). Ponadto w naszym województwie funkcjonowało 
6 domów dla matek, 2 noclegownie oraz 5 pozostałych zakładów.  
Spośród wszystkich placówek 71 podlegało niepublicznym organom prowadzącym, 43 — samo-
rządom powiatów, a 5 — samorządom gmin.  

W końcu 2019 r. we wszystkich zakładach stacjonarnych pomocy społecznej dostępnych było 
8,4 tys. miejsc. W porównaniu do 2018 r. ich liczba zwiększyła się o 63 (tj. o 0,8%), w porówna-
niu do 2015 r. — o 145 (tj. o 1,7%), a w porównaniu do 2010 r. — o 1,1 tys. (tj. o 15,6%). W przelicze-
niu na 10 tys. ludności miejsc było 29, co plasowało województwo dolnośląskie na odległym 
11. miejscu w kraju (najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie opolskim — 43 miejsca). 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 8,1 tys. 
mieszkańców (o 0,1% mniej niż rok wcześniej). Większość stanowili mężczyźni — 4,4 tys. (tj. 53,7%).   
Wśród mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej największy odsetek stanowiły 
osoby starsze, które ukończyły 80 rok życia (1,8 tys., tj. 22,5%), natomiast najmniejszy odsetek — oso-
by w wieku 17 lat i mniej (268, tj. 3,3%). Najwięcej pensjonariuszy przebywało w placówkach dla 
osób przewlekle somatycznie chorych (2,3 tys., tj. 28,0%), w podeszłym wieku (1,5 tys., tj. 19,0%), 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (1,5 tys., tj. 18,1%) oraz dla bezdomnych 
(1,2 tys., tj. 14,6%). 
Ponad 85% osób przebywających w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej finansowało, 
przynajmniej w części, swój pobyt w placówkach, pokrywając koszty pobytu z dochodów włas-
nych, np. emerytury czy renty. Pobyt w całości opłacany był przez gminę lub budżet państwa 
dla 7,0% mieszkańców, 4,5% podopiecznym pobyt w całości opłacała rodzina, a 3,0% przeby-
wających w zakładach zwolniono całkowicie z odpłatności. 

Tablica 1.  Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie dolnośląskim 
                  Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Domy i zakłady (bez filii) 92 107 105 106 115 119 
Miejscaa 7309 8302 8223 8307 8384 8447 

na 10 tys. ludności 25,1 28,6 28,3 28,3 28,9 29,1 
Mieszkańcya 7156 7787 7708 7770 8136 8125 

w tym kobiety 3213 3518 3400 3488 3887 3765 
Osoby oczekujące na umieszczenie 1076 913 735 738 686 673 
Personel pracujący  4129 4328 4333 4288 4421 4420 

w tym:       
lekarze 13 5 4 4 7 12 
pielęgniarki 464 496 473 291 329 301 
fizjoterapeuci 102 121 118 121 122 123 
wolontariusze 179 243 290 246 193 212 

a Łącznie z filiami. 

    3,5% 

Wzrost liczby zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej  r/r 

W latach 2010-2019 liczba za-
kładów stacjonarnych pomocy 
społecznej w województwie 
dolnośląskim wzrosła o blisko 
30%  
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Ponad 85% mieszkańców zakła-
dów stacjonarnych pomocy spo-
łecznej finansowało, przynajm-
niej w części, swój pobyt w pla-
cówce 

Wśród mieszkańców zakładów 
stacjonarnych pomocy społecz-
nej najwięcej było osób w wieku 
80 lat i więcej  

Wskaźnik liczby miejsc w zakła-
dach stacjonarnych pomocy spo-
łecznej na 10 tys. mieszkańców 
w województwie dolnośląskim 
należał do najniższych w kraju  
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Powiązane opracowania 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2019 r. 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Dom pomocy społecznej 

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

Pomoc społeczna 

Schronisko dla bezdomnych 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zaklady-stacjonarne-pomocy-spolecznej-w-2019-roku,18,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2018-roku,10,10.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2019,2,22.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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