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pomorskim w 2017 r. 
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W 2017 r. udzielono 
18671,2 tys. porad 
w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej

W końcu 2017 r. na  
1 podmiot ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 
przypadało 1839 osób

W przeliczeniu na  
1 mieszkańca w 2017 r. 
udzielono 8,0 porad

↑2,4% 
wzrost liczby porad ambulatoryjnych 
w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej realizowało 1026 
przychodni oraz 238 praktyk lekarskich 
świadczących usługi w ramach środków 
publicznych. W 2017 r. w ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej udzielono 18671,2 tys. 
porad – 16835,5 tys. lekarskich i 1835,7 tys. 
stomatologicznych.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Tablica 1. Ambulatoryjna opieka zdrowotna

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

Przychodnie (stan w dniu 31 XII) 1002 1026 102,4
Miasta 779 795 102,1
Wieś 223 231 103,6
Praktyki lekarskie (stan w dniu 31 XII) 249 238 95,6
Miasta 192 186 96,9
Wieś 57 52 91,2
Porady udzielone a w tys. 18340,5 18671,2 101,8
Lekarskie 16511,0 16835,5 102,0
Stomatologiczne 1829,5 1835,7 100,3
Porady udzielone a na 1 mieszkańca 7,9 8,0 x

a Bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych.

W końcu 2017 r. w województwie pomorskim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjo-
nowało 1026 przychodni (o 24 więcej niż przed rokiem), w tym 77,5% w miastach. Dodatkowo 
działało 238 praktyk lekarskich (o 11 mniej niż w 2016 r.), w tym 78,2% w miastach. Na 1 pod-
miot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 1839 mieszkańców (1851 w 2016 r.).

W ciągu 2017 r. udzielono 18671,2 tys. porad, tj. o 1,8% więcej w stosunku do 2016 r. Spośród 
nich 8924,5 tys. (47,8%) dotyczyło opieki specjalistycznej (o 0,2 p.proc. więcej niż w 2016 r.). 
Liczba udzielonych porad ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa pomorskiego 
wyniosła 8,0 (w 2016 r. – 7,9).

Wykres 1. Specjalistyczne porady lekarskie w wybranych poradniach w 2017  r.
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http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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W końcu 2017 r. 
funkcjonowało 745 aptek 
ogólnodostepnych  
i 44 punkty apteczne

W końcu 2017 r. na 1 aptekę 
ogólnodostepną i punkt 
apteczny przypadało  
2946 mieszkańców

↑0,1% 
wzrost liczby aptek ogólnodostepnych 
w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. prowadzenie obrotu 
detalicznego produktami leczniczymi 
potwierdziło 745 aptek ogólnodostępnych 
i 44 punkty apteczne. Niemal wszystkie 
apteki ogólnodostępne (99,1%) należały do 
prywatnych właścicieli.

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne

Wykres 2. Liczba ludności na 1 aptekę  ogólnodostepną i punkt apteczny
                  Stan w dniu 31 XII
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W końcu 2017 r. w województwie pomorskim funkcjonowało 747 aptek ogólnodostępnych 
(o 6 więcej niż przed rokiem), w tym 83,9% w miastach. Dodatkowo na wsi działały 44 punkty 
apteczne (o 4 mniej niż w 2016 r.). Na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało 
2946 mieszkańców (2942 w 2016 r.). 204 apteki ogólnodostępne pełniły dyżury nocne, przy 
czym 190 placówek sprawowało dyżury okresowe, a 14 dyżury stałe. Prowadzenie sprzedaży 
wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej zadeklarowało  
12 aptek ogólnodostępnych.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
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W 2017 r. w trybie stacjonarnym 
i ambulatoryjnym leczyło się  
32,1 tys. pacjentów/kuracjuszy

W 2017 r. wykonano  
1379,6 tys. zabiegów leczniczych

↓13,6% 
spadek liczby zabiegów leczniczych 
w porównaniu z 2016 r.

Usługi lecznictwa uzdrowiskowego w 2017 r. 
świadczyło 6 sanatoriów uzdrowiskowych  
i 2 stacjonarne zakłady rehabilitacji 
leczniczej, które łącznie dysponowały  
2592 łóżkami. Z usług placówek skorzystało 
32,1 tys. osób, w tym 31,1 tys. pacjentów 
leczyło się stacjonarnie.

Lecznictwo uzdrowiskowe

Na koniec 2017 r. (tak jak w 2016 r.) opiekę uzdrowiskową zapewniało 6 sanatoriów uzdrowi-
skowych i 2 stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej, które dysponowały odpowiednio 2279 
i 313 łóżkami. Na leczeniu w trybie stacjonarnych w ciągu roku w sanatoriach uzdrowiskowych 
przebywało 26,2 tys. kuracjuszy, o 0,6% więcej niż w 2016 r., a w stacjonarnych zakładach re-
habilitacji leczniczej 4,9 tys. pacjentów, o 0,8% mniej niż rok wcześniej. Dodatkowo w obu 
typach placówek 1,1 tys. osób leczyło się ambulatoryjnie (0,8 tys. w 2016 r.).

W sanatoriach uzdrowiskowych znacznie zwiększyła się liczba leczonych stacjonarnie cudzo-
ziemców – ze 176 osób w 2016 r. do 1911 w 2017 r.

Świadczenia sanatoriów uzdrowiskowych i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 
obejmowały różnorodne zabiegi lecznicze. Łącznie w 2017 r. skorzystało z nich 29,5 tys. kura-
cjuszy (o 2,0% więcej niż w 2016 r.). Wszystkich zabiegów wykonano 1379,6 tys. (o 13,6% mniej 
niż w 2016 r.), w tym najwięcej z zakresu kinezyterapii – 277,4 tys. (o 26,2% mniej niż w po-
przednim roku) oraz elektrolecznictwa – 179,9 tys. (odpowiednio o 3,6% mniej).
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Wykres 3. Zabiegi lecznicze wykonane w sanatoriach leczniczych i stacjonarnych 
                   zakładach rehabilitacji leczniczej
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W 2017 r. odnotowano  
166,9 tys. wyjazdów 
zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce 
zdarzenia

W 2017 r. na 1000 ludności 
przypadały 72,5 osoby, 
którym udzielono 
świadczenia zdrowotnego 
w miejscu zdarzenia

↑0,1% 
wzrost liczby wyjazdów na miejsce 
zdarzenia w porównaniu z 2016 r.

W 2017 r. w ramach Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne działało 89 zespołów 
ratownictwa medycznego, 1 lotnicze 
pogotowie ratunkowe oraz 13 szpitalnych 
oddziałów ratunkowych. Z systemem 
współpracowało także 10 izb przyjęć oraz 
4 centra urazowe. W 2017 r. odnotowano 
166,9 tys. wyjazdów zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia, które 
udzieliły pomocy dla 168,3 tys. osób.

Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna

Tablica 2. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna
Stan wdniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

Zespoły ratownictwa medycznego 85 89 104,7
podstawowe 53 63 118,9
specjalistyczne 32 26 81,3

Szpitalne oddziały ratunkowe 12 13 108,3
Izby przyjęć a 11 10 90,9
Lotnicze pogotowie ratunkowe b 1 1 100,0
Wyjazdy na miejsce zdarzenia  
(w ciągu roku)

163004 166901 102,4

na 1000 ludności 70,5 71,9 x
Osoby, którym udzielono świadczenia 
zdrowotnego w miejscu zdarzenia 
(w ciągu roku)

164204 168282 102,5

na 1000 ludności 71,0 72,5 x

a Komórki organizacyjne szpitali zgłoszone do współpracy z ratownictwem medycznym.   b Samolot lub 
śmigłowiec wraz z załogą, tj. pilotem i osobami udzielającymi pierwszej pomocy lub podejmującymi 
medyczne działania ratownicze.

W 2017 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne pomoc medyczną świadczyło 
89 zespołów ratownictwa medycznego (o 4 więcej niż w 2016 r.). W 2017 r. odnotowano 166,9 tys. 
wyjazdów na miejsce zdarzenia. W stosunku do 2016 r. ich liczba zwiększyła się o 3,9 tys. Po-
mocy udzielolono dla 168,3 tys. osób, o 4,1 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wykres 4. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego według miejsca zdarzenia w 2017 r.

Ruch uliczno-drogowy

Praca

Dom

Inne

Szkoła

8,2% 2,4%
1,4%

67,1%

21,0%



5

W 2017 r. w placówkach dla 
dzieci do lat 3 przebywało 
9,0 tys. dzieci

W końcu 2017 r. na 1000 
dzieci w wieku do lat 3 
w placówkach przebywało 
70 dzieci

↑23,0% 
wzrost liczby dzieci przebywających 
w żłobkach i klubach dziecięcych 
w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. działały 173 żłobki, 1 oddział 
żłobkowy i 68 klubów dziecięcych, które 
zapewniały opiekę nad dziećmi do lat 3. Łącznie 
placówki te dysponowały 5,9 tys. miejsc. 
W ciągu 2017 r. w placówkach przebywało  
9,0 tys. dzieci.

Żłobki i kluby dziecięce

Tablica 3. Żłobki a i kluby dziecięce
Stan wdniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

Żłobki 160 174 108,8
Kluby dziecięce 52 68 130,8
Miejsca w żłobkach i klubach dzie-
cięcych

5160 5940 115,1

Dzieci przebywające w żłobkach i klu-
bach dziecięcych (w ciągu roku)

7351 9041 123,0

Dzieci przebywające w żłobkach 
i klubach dziecięcych na 1000 dzieci 
w wieku do lat 3

63 70 x

a Łącznie z oddziałami żłobkowymi.

Na koniec 2017 r. działały 242 placówki zapewniające opiekę nad dziećmi do lat 3, o 30 więcej 
niż w poprzenim roku. Wśród nich największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami 
żłobkowymi – 71,9% (75,5% w 2016 r.). Placówki łącznie zapewniały 5,9 tys. miejsc, o 0,8 tys. 
więcej niż rok wcześniej. W ciągu 2017 r. skorzystało z nich 9,0 tys. dzieci, w tym 7,7 tys. w żło-
bakch i oddziałach żłobkowych (w 2016 r. odpowiednio 7,4 tys. i 6,4 tys.). Przeciętnie jedno 
dziecko uczęszczało do żłobka przez 119 dni w roku, a do klubu dziecięcego 117 dni (w po-
przednim roku odpowiednio 110 dni i 118). W końcu 2017 r. wśród dzieci uczęszczających do 
wszystkich typów placówek najwięcej było 2-latków – 2,8 tys. i stanowili oni 51,1% wszystkich 
dzieci w placówkach (50,7% w 2016 r.).

Wykres 5. Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych według wieku w 2017 r.
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W końcu 2017 r. 
działały 73 placówki 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej i 204 placówki 
wsparcia dziennego

W końcu 2017 r. 
w placówkach 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej przebywało 
985 wychowanków

↓4,1% 
spadek liczby miejsc w placówkach 
instytucjonalnej pieczy zastępczej 
w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. działały 73 placówki 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym  
72 placówki opiekuńczo-wychowawcze  
i 1 regionalna placówka opiekuńczo- 
-terapeutyczna. Opiekę dzienną zapewniały  
204 placówki wsparcia dziennego.

Instytucjonalna piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego

Tablica 4. Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego według 
typów w 2017 r. 
Stan wdniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki Miejsca
Wychowankowie a  

(w ciągu roku)

Instytucjonalna piecza zastępcza 73 1106 1372
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 72 1061 1322

socjalizacyjne 48 733 875
interwencyjne 1 30 75
specjalistyczno-terapeutyczne 2 22 25
rodzinne 12 95 104
łączące zadania placówek (socja-
lizacyjnych, interwencyjnych, spe-
cjalistyczno-terapeutycznych)

9 181 243

Regionalne placówki opiekuńczo- 
-terapeutyczne

1 45 50

Placówki wsparcia dziennego 204 5571 7746
Opiekuńcze 164 4453 6183
Specjalistyczne 25 727 977
Pracy podwórkowej 10 275 474
W połączonych formach b 5 116 112

a Dla placówek wsparcia dziennego – korzystający.   b Łączących zadania placówek opiekuńczych, specjali-
stycznych i pracy podwórkowej.

Na koniec 2017 r. funkcjonowały 73 placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej (o 4 mniej niż 
w 2016 r.), które zapewniały 1106 miejsc (o 4,1% mniej niż w poprzednim roku). Z ogólnej liczby 
985 wychowanków placówek (1036 w 2016 r.) najliczniejsi byli wychowankowie w wieku  
14-17 lat (51,9% w 2017 r. wobec 53,3% w 2016 r.) oraz dzieci w wieku 10-13 lat (odpowiednio 
20,2% i 22,0%). W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało również 131 peł-
noletnich, uczących się wychowanków (130 w 2016 r.).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej 
objęte opieką były 93 osoby chorujące przewlekle i 134 osoby niepełnosprawne (w 2016 r. 
odpowiednio 95 i 142). Na podstawie orzeczenia sądu przyjęto 948 podopiecznych (1012 
w poprzednim roku). Spośród wszystkich wychowanków 20,3% stanowiły półsieroty, a 1,4% 
sieroty (w 2016 r. odpowiednio 16,6% i 2,0%).



7

Wykres 6. Wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej do 18 roku życia 
                   według przyczyn opuszczenia placówki
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Wśród 178 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy w ciągu 2017 r. opuścili placówki (159 
w 2016 r.), 94 założyło własne gospodarstwo, a 72 powróciło do rodziny naturalnej (w 2016 r. 
odpowiednio 81 i 66 osób).

Opiekę dzienną w końcu 2017 r. zapewniały 224 placówki wsparcia dziennego (o 11,7% mniej 
niż  w 2016 r.), które dysponowały 5571 miejscami (o 10,9% mniej niż w poprzednim roku). 
W ciągu roku w placówkach wsparcia dziennego przebywało 7746 dzieci (0 33,0% więcej niż 
w 2016 r.). W placówkach wsparcia dziennego w końcu 2017 r. objęto opieką 121 osób niepeł-
nosprawnych (179 w 2016 r.).

W ciągu 2017 r. 
instytucjonalną pieczę 
zastępczą opuściło  
387 wychowanków

W ciągu 2017 r. 
w placówkach wsparcia 
dziennego przebywało  
7746 dzieci 

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-4
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-4
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↓0,9% 
spadek liczby dzieci w rodzinej pieczy 
zastępczej w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. pieczę zastępczą sprawowało 
2311 rodzin zastępczych i 97 rodzinnych 
domów dziecka. Przebywało w nich łącznie 
3962 dzieci.

Rodzinna piecza zastępcza

Tablica 5. Rodzinna piecza zastępcza w 2017 r. 
Stan wdniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Dzieci

Rodzinna piecza zastępcza 2408 3962
Rodziny zastępcze 2311 3346

spokrewnione z dzieckiem 1431 1839
niezawodowe 687 950
zawodowe 111 359
zawodowe specjalistyczne 34 66
zawodowe pełniące funkcję pogo-
towia rodzinnego

48 132

Rodzinne domy dziecka 97 616

W końcu 2017 r. 2311 rodzin zastępczych sprawowało opiekę nad 3346 dziećmi. W tym samym 
czasie w 97 rodzinnych domach dziecka było umieszczonych 616 dzieci. W porównaniu z 2016 r. 
liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 60, a liczba dzieci w nich przebywających  
o 61 osób. W tym samym czasie przybyły 4 rodzinne domy dziecka, a liczba umieszczonych 
w nich dzieci wzrosła o 27. W 2017 r. spośród wszystkich dzieci objętych opieką rodzinnej pie-
czy zastępczej 628 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a 152 dzieci to sieroty (w 2016 r. 
odpowiednio 600 i 149 dzieci).

Wykres 7. Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku w 2017 r.
                Stan w dniu 31 XII
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W 2017 r. pełnienia funkcji rodziny zastępczej najczęściej podejmowały się osoby w wieku  
51-60 lat – 28,0% rodzin zastępczych oraz 61-70 lat – 23,7% (w 2016 r. odpowiednio 29,1% 
i 24,6%). Natomiast rodzinne domy dziecka najczęsciej prowadziły osoby w wieku 41-50 lat  
– 50,5% (52,7% w 2016 r.).

W końcu 2017 r. w rodzinnej 
pieczy zastępczej 
przebywało 3962 dzieci
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W ciągu 2017 r. rodzinną 
pieczę zastępczą opuściło 
818 wychowanków 

Wykres 8. Dzieci do 18 roku życia, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą według przyczyn

Powróciły do rodziny 
naturalnej

Umieszczone w innej formie 
rodzinnej pieczy zastępczej

Przekazane do adopcji

Umieszczone w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

Inny powód

2016

2017
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Wśród 289 pełnoletnich wychowanków, którzy w 2017 r. opuścili rodzinną  pieczę zastępczą 
(243 w 2016 r.), 166 założyło własne gospodarstwo domowe, a 6 powróciło do rodziny natural-
nej, krewnych (w 2016 r. odpowiednio 98 i 12).

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-5
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-5


10

↑1,0% 
wzrost liczby miejsc w zakładach 
stacjonarnych pomocy społecznej 
w porównaniu z 2016 r.

W końcu 2017 r. działało 113 zakładów 
stacjonarnych pomocy społecznej, wśród 
których 41,6% stanowiły domy pomocy 
społecznej, a 28,3% placówki dla osób 
bezdomnych (schroniska, noclegownie, domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży). Placówki łącznie zapewniały 7210 
miejsc. W ciągu 2017 r. opiekę w zakładach 
stacjonarnych pomocy społecznej otrzymało 
10118 osób.

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej

Na koniec 2017 r. działało 113 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej (o 3 więcej niż 
w 2016 r.). Placówki dysponowały 7210 miejscami (o 73 więcej niż rok wcześniej), w tym 61,4% 
miejsc posiadały domy pomocy społecznej (w 2016 r. – 60,9%). W ciągu 2017 r. opiekę otrzyma-
ło 10118 osób (o 4,7% więcej niż w poprzednim roku). Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. w pla-
cówkach przebywało 6812 mieszkańców (o 1,2% mniej niż rok wcześniej), wśród których 42,8% 
stanowiły kobiety (40,9% w 2016 r.).

Wykres 9. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej
                    Stan w dniu 31 XII

Osoby w podeszłym wieku

Osoby przewlekle 
somatycznie chore
Osoby przewlekle 
psychicznie chore

Dorośli niepełnosprawni 
intelektualnie

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie

Osoby niepełnosprawne fizycznie

Matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży

Osoby bezdomne

Inne osoby

2016

2017
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W końcu 2017 r. najwięcej zakładów pomocy społecznej przeznaczonych było dla osób w po-
deszłym wieku – 43 placówki (39 w 2016 r.), dla osób bezdomnych – 30 placówek (31 w 2016 r.) 
i 25 placówek dla osób przewlekle somatycznie chorych. Natomiast najwięcej mieszkańców 
zakładów stacjonarnych pomocy społecznej przebywało w placówkach dla osób bezdomnych 
– 23,4% (23,8% w 2016 r.), dla osób przewlekle psychicznie chorych – 20,5% (20,5% w 2016 r.) 
oraz dla osób w podeszłym wieku – 19,5% (18,3% w 2016 r.).

W przeliczeniu na 10 tys. ludności w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej w 2017 r. 
przebywało 29,3 osób, podczas gdy w 2016 r. 29,8 osób.

Wykres 10. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według wieku w 2017 r.
                   Stan w dniu 31 XII

80 lat i więcej18-39 40-59 60-790-17 lat

1,2% 10,4% 28,1% 41,9% 18,3%

W 2017 r. większość mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej (77,6% wobec 
78,2% w 2016 r.) uczestniczyła we współfinansowaniu swego pobytu pokrywając koszty np. 
z własnej emerytury, renty lub zasiłku stałego. Spośród nich osoby opłacające pobyt w peł-
nej wysokości stanowiły 5,0% ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast dla 12,6% mieszkańców 
pobyt opłacany był całkowicie przez gminę lub budżet państwa, a dla 6,7% przez członków 
rodziny.

W przeliczeniu na 10 tys. 
ludności w zakładach 
stacjonarnych pomocy 
społecznej w 2017 r. 
przebywało 29,3 osób

W końcu 2017 r. funkcjonowało 
113 zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej, 
zapewniających 7210 miejsc

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-6
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-6


Powiązane opracowania

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2016 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych – Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Zdrowie i Ochrona Zdrowia
System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Porada
Apteka ogólnodostępna
Punkt apteczny
Lecznictwo uzdrowiskowe
Kuracjusz
Ratownictwo medyczne
Piecza zastępcza
Dom pomocy społecznej
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Noclegownia
Schronisko dla bezdomnych
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Opracowanie merytoryczne:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Dorota Piotrowska
Tel: 58 76 83 212
e-mail: D.Piotrowska@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Zbigniew Pietrzak
Tel: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

Opracowanie techniczne i sład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych; 
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych

Informatorium
tel.: 58 76 83 210
faks: 58 76 83 270 
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl/

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny
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