
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

23.11.2021 r. Mniej osób w placówkach stacjonarnej opieki spo-
łecznej 
 

W 2020 roku liczba placówek stacjonarnej opieki 
społecznej na Podkarpaciu pozostała na takim samym 
poziomie jak rok wcześniej. Zmalała natomiast ogólna 
liczba osób w nich przebywających. 

W ub. roku w województwie podkarpackim 
funkcjonowało 84 placówki stacjonarnej opieki 
społecznej oraz dwie filie. Dysponowały one łącznie 
6,0 tys. miejsc. Najwięcej było domów pomocy 
społecznej – 48, następnie schronisk dla bezdomnych 

– 13, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub w podeszłym wieku – 7, noclegowni – 3, domów dla matek – 2, rodzinny dom 
pomocy – 1, pozostałych – 10.  

Łączna liczba mieszkańców placówek wyniosła 5,2 tys. osób (stan na 31 grudnia 2020 roku). 
Najwięcej było osób przewlekle chorych psychicznie – 1,8 tys. i osób w podeszłym wieku – 
1,1 tys. 

W placówkach pracowało ogółem 3,5 tys. osób. W 2020 roku u 1,5 tys. mieszkańców placówek 
zdiagnozowano Covid-19, z czego 139 osób zmarło.  

Ogólna liczba placówek stacjonarnej opieki społecznej w 2020 roku na Poodkarpaciu 
pozostała taka sama jak w 2019 roku. Liczba przebywających w nich osób zmalała w tym 
okresie o 394 osoby w tym o 166 osób w podeszłym wieku i o 73 osoby przewlekle chore 
psychicznie. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

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

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@USRzeszow 

 

 

 

 

W podkarpackich 
placówkach stacjonarnej 
opieki społecznej 4,8 tys. 
osób opłacało swój pobyt 
przynajmniej w części 
z dochodów własnych 

 

7,1% 
Spadek w 2020 roku na Pod-
karpaciu liczby osób przeby-
wających w placówkach stacjo-
narnej opieki społecznej r/r 
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