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105,7 
Dynamika liczby mieszkańców 
zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej w relacji 
do 2012 r. 

W 2020 r. w stosunku do 2012 r. zwiększyła się  
liczba pensjonariuszy placówek stacjonarnych  
pomocy społecznej  

 
Na terenie województwa opolskiego na koniec 2020 r. działały 72 placówki stacjonarne pomocy 
społecznej i w porównaniu zarówno z 2019 r., jak i 2012 r. odnotowano ich wzrost. Biorąc pod 
uwagę rodzaj usług, jakie świadczy placówka dla różnych grup odbiorców, nadal najwięcej 
placówek świadczyło usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku. 

Tablica 1.  Placówki stacjonarne pomocy społecznej  
 stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2019 2020 

w liczbach bezwzględnych 2012=100 2019=100 

Placówki 58 71 72 124,1 101,4 

w tym dla osób w podeszłym 

wieku 
21 27 28 133,3 103,7 

Miejsca 3791 4262 4283 113,0 100,5 

Mieszkańcy 3713 4032 3926 105,7 97,4 

w tym dla osób w podeszłym 

wieku 
1039 1186 1121 107,9 94,5 

 

Placówki stacjonarne pomocy społecznej działające na terenie województwa opolskiego  
na koniec 2020 r.  dysponowały  4,3 tys. miejsc dla pensjonariuszy. W skali roku liczba ta 
nieznacznie zwiększyła się (o 0,5%), natomiast względem 2012 r. wzrosła (o 13,0%).  

W końcu 2020 r. w placówkach przebywało łącznie 3,9 tys. pensjonariuszy (z czego 54,6% 
stanowili mężczyźni) i ich liczba w porównaniu z  2019 r. uległa zmniejszeniu o 2,6%, natomiast 
w odniesieniu do 2012 r. zwiększyła się o 5,7%. Biorąc pod uwagę typ placówki, najwięcej 
mieszkańców odnotowano w placówkach dla osób w podeszłym wieku. W omawianych latach 
ich udział w ogólnej liczbie pensjonariuszy oscylował w granicach ok. 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W końcu 2020 r. co czwarty 
mieszkaniec stacjonarnego 
zakładu pomocy społecznej 
był pensjonariuszem placówki 
dla osób w podeszłym wieku  
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Wykres 1. Struktura mieszkańców placówek stacjonarnych pomocy społecznej według typu 
placówki 

 stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placówka dla:  
osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych fizycznie 

przewlekle somatycznie chorych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

przewlekle psychicznie chorych bezdomnych 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie innych osób 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

Najbardziej liczną grupę pensjonariuszy na koniec 2020 r. stanowiły w województwie osoby  
w wieku 18–64 lata. Ich udział  ukształtował się na poziomie 49,6% i w skali roku uległ 
zwiększeniu o 1,1 p. proc., natomiast w relacji do 2012 r. zmalał się o 6,0 p. proc. 

Wykres 2. Struktura mieszkańców placówek stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku  
 stan w dniu 31 grudnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a W wieku 19–64 lata. 

Z danych dotyczących rejestracji osób oczekujących wynika, że na koniec 2020 r. w woje-
wództwie opolskim na umieszczenie w placówkach stacjonarnych pomocy społecznej 
oczekiwało 455 osób, podczas gdy rok wcześniej 387, a w 2012 r. – 263 osoby. 

Zdecydowana większość pensjonariuszy placówek stacjonarnych pomocy społecznej  
przynajmniej w części partycypowała w finansowaniu swojego pobytu w zakładzie. Odsetek 
mieszkańców, którzy przynajmniej w części uiszczali opłatę za pobyt  z dochodów własnych 
(np. własnej emerytury, renty, zasiłku stałego) w omawianych latach zwiększył się z 79,7%  
w 2012 r. do 89,9% na koniec 2020 r. Spośród ogółu mieszkańców 2,2% pensjonariuszy było 
zwolnionych z odpłatności, co w odniesieniu do 2019 r. oznacza spadek o 0,6 p. proc., 
natomiast w stosunku do 2012 r. wzrost o 1,6 p. proc. 
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Na koniec 2020 r. w woje-
wództwie opolskim 86,1% 
placówek stacjonarnych 
pomocy społecznej 
posiadało minimum jedno 
usprawnienie dla osób 
niepełnosprawnych 

Wykres 3. Struktura mieszkańców placówek stacjonarnych pomocy społecznej według źródła 
finansowania pobytu 

 stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło finansowania:  
przynajmniej w części z dochodów własnych  zwolnieni z odpłatności 

pełna odpłatność członków rodziny inne 

pełna odpłatność gminy/budżetu państwa  

W końcu grudnia 2020 r. spośród wszystkich zakładów oferujących usługi opiekuńcze  
w trybie stacjonarnym 86,1% posiadało co najmniej jedno udogodnienie dla osób 
niepełnosprawnych. Najczęściej występujące udogodnienia to windy (85,5% ogółu placówek 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych). Liczba podmiotów dysponujących 
infrastrukturą techniczną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych zwiększyła się  
w województwie zarówno w relacji do 2019 r., jak i w odniesieniu do 2012 r.  

Tablica 2.  Placówki stacjonarne pomocy społeczneja przystosowane do potrzeb osób 
 niepełnosprawnych  
 stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2019 2020 

w liczbach bezwzględnych 2012=100 2019=100 

O g ó ł e m 49 61 62 126,5 101,6 

w tym wyposażone w:      

Pochylnie/podjazdy/platformy 30 36 38 126,7 105,6 

Windy 41 51 53 129,3 103,9 

Łazienki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych 

. 46 48 x 104,3 

Posadzki antypoślizgowe . 25 24 x 96,0 

a  W jednej placówce może występować jednocześnie kilka typów udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych 

GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy  

o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
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