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Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej 
w województwie lubelskim w 2019 r.

 0,2 %
wzrost liczby miejsc w  zakładach 
stacjonarnej pomocy społecznej 

w porównaniu z 2018 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. na terenie 
województwa lubelskiego działało 83 zakłady 
stacjonarnej pomocy społecznej oraz 10 filii, które 
dysponowały 5,7 tys. miejsc. Przebywało w nich 5,4 
tys. mieszkańców, w tym 2,5 tys. kobiet.

Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej

W końcu 2019 r. w województwie lubelskim działało 93 zakłady stacjonarnej pomocy społecznej 
(w tym 10 filii). Stanowiły one 4,9% wszystkich placówek w Polsce. Wśród nich 57,0% stanowiły 
domy pomocy społecznej. Całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej zapewniało 
13 placówek oraz dostepnych było 14 schronisk dla bezdomnych. 

Tablica 4. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według typu placóweka 
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Placówki Miejsca Mieszkańcy

OGÓŁEM 2018 90 5717 5401

2019 93 5729 5383

dom pomocy społecznej 53 4468 4414

placówka prowadzone w ramach działalności 
gospodarczej lub statutowej

 
13

 
391

 
342

środowiskowy dom samopomocy 1 28 28

noclegownia 3 51 38

schronisko dla bezdomnych 14 635 469

pozostałe 9 156 92

a Łącznie z filiami. 

Wykres 1. Struktura zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według typu placówki w 2019 r. 
Stan w dniu 31 XII
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W 2019 r. zwiększyła się licz-
ba zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej 
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Instytucje sektora publicznego prowadziły 54 placówki, prywatnego – 39. Dla 58,1% placówek 
organem prowadzącym był samorząd terytorialny. Pozostałe prowadzone były przez: 
stowarzyszenia (15,1%), kościoły i związki wyznaniowe (10,8%), fundacje (5,4%) oraz osoby 
fizyczne i prawne (10,8%).

Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej

Placówki dysponowały łącznie 5,7 tys. miejsc (więcej o 0,2% niż w 2018 r.). Domy pomocy 
społecznej dysponowały 4,5 tys. miejsc, schroniska dla bezdomnych posiadały 0,6 tys. miejsc. 
Liczba miejsc w pozostałych typach placówek wyniosła 0,6 tys.

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc stacjonarnych zakładów pomocy społecznej na 10 tys. 
mieszkańców, to wskaźnik ten był najwyższy w powiecie krasnostawskim (84,7) i włodawskim 
(52,9) oraz świdnickim (47,7), a najniższy w radzińskim (3,6) i Białej Podlaskiej (3,5). Dla 
województwa lubelskiego wskaźnik osiągnął wartość 27,2 a dla Polski – 31,0.

Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej

W ciągu całego roku w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 6,9 tys. osób, 
a w dniu 31 XII – 5,4 tys. osób, w tym 2,5 tys. kobiet. Najwięcej mieszkańców (25,2% wszystkich 
mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej) przebywało w placówkach dla 
osób w podeszłym wieku, 23,7% – dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 
16,6% w placówkach dla osób przewlekle psychicznie chorych, natomiast w placówkach dla 
osób przewlekle somatycznie chorych 15,6%. Osoby nie opuszczające łóżek stanowiły 12,7% 
wszystkich mieszkańców.

Najwięcej mieszkańców przebywało w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Lublina 
oraz powiatów: krasnostawskiego oraz bialskiego. Najmniej mieszkańców odnotowano 
natomiast w powiatach radzyńskim oraz Białej Podlaskiej. 

Mapa 1. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w 2019 r.

Na 10 tys. ludności
41 – 85
31 – 40
21 – 30

1 – 10
11 – 20

zjawisko nie wystąpiło

woj.lubelskie = 26  
Polska = 29

Największą grupę mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej stanowiły osoby, 
które ukończyły 60 rok życia, co stanowiło 61,1% wszystkich pensjonariuszy. Prawie co czwarty 
mieszkaniec był osobą w wieku 40-59 lat. Najmniej liczną grupę (1,8%) stanowili młodzi 
mieszkańcy w wieku 17 lat i mniej.

Najwięcej mieszkańców 
zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej przeby-
wało w placówkach dla osób 
w podeszłym wieku

Najwyższy wskaźnik liczby 
mieszkańców zakładów 
stacjonarnych pomocy spo-
łecznej na 10 tys. ludności 
odnotowano w powiecie 
krasnostawskim

78,0% wszystkich miejsc  
w zakładach stacjonar-
nych pomocy społecznej to 
miejsca w domach pomocy 
społecznej
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Wykres 2. Struktura mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku 
w 2019 r. 
Stan w dniu 31 XII

17 lat
i mniej 18-39 40-59 60-64 65-74 75-79 80 lat 

i więcej

Większość osób (88,7%) opłacało swój pobyt przynajmniej w części dochodów własnych, ale 
tylko 10,7% pokrywało koszty w całości. Pobyt w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej 
w 8,1% przypadków finansowany był w całości przez budżet gminy lub państwa, natomiast 0,9% 
mieszkańców takich zakładów zwolniona była z ponoszenia opłat.

W ciągu roku po raz pierwszy w tego typu placówkach umieszczonych zostało 1457 osób. 
Na koniec roku oczekiwało na miejsce 350 osób.

Swoje budynki do potrzeb swoich mieszkańców, którymi przeważnie były osoby z różnego 
rodzaju schorzeniami dostosowało 77,4% placówek. Najczęstszym udogodnieniem były 
pochylnie, podjazdy i platformy, posiadało je 58 placówek, w drugiej kolejności windy – 46 
zakładów. Rzadziej stosowane były drzwi automatycznie otwierane, czy udogodnienia dla osób 
niewidomych. W województwie lubelskim 21 placówek nie posiadało żadnych udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych.

Dla 3,5 tys. osób pracujących zakłady stacjonarne pomocy społecznej były głównym miejscem 
pracy. Pracowało w nich m.in. 0,4 tys. pielęgniarek, 0,1 tys. fizjoterapeutów. W zakładach tego 
typu 215 wolontariuszy pomagało w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

24,1% mieszkańców zakła-
dów stacjonarnej pomocy 
społecznej to osoby w wieku 
40-59 lat



Powiązane opracowania

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2019 roku

Temat dostępny w bazach danych

Baza BDL- temat ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Dom pomocy społecznej

Rodzinny dom pomocy

Schronisko dla bezdomnych

Środowiskowy dom samopomocy

Noclegownia

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

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