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URZĄD STATYSTYCZNY 
W KRAKOWIE
Statystyka na ziemi krakowskiej ma wielowiekową tradycję i historię, a dokonania wybitnych statystyków z Krakowa 
i z całej Galicji miały kolosalny wpływ na rozwój systemu statystyki publicznej w Polsce. Wielka historia zobowiązuje nie 
tylko do pielęgnowania przeszłości, ale także do wyznaczania ambitnych celów na przyszłość. Misją statystyki publicznej 
jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu 
i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkow-
ników krajowych i międzynarodowych. Urząd Statystyczny w Krakowie jako nowoczesna jednostka o sporym potencjale 
metodologicznym i analitycznym, prowadząc wszechstronną działalność badawczą, analityczną i publikacyjną realizuje 
cele statystyki publicznej.

Niniejsze opracowanie przybliża działalność Urzędu, podsumowuje kluczowe zadania realizowane przez małopolskich 
statystyków oraz wskazuje najważniejsze wartości, które wyznajemy.

W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia powołania, z tej okazji składam serdeczne podziękowania dla wszystkich byłych 
i obecnych Pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie za zaangażowanie w wypełnianiu misji statystyki publicznej.

Dyrektor
Urzędu Statystycznego

w Krakowie

Agnieszka Szlubowska
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

informowanie społeczeństwa, organów 
państwa i administracji publicznej oraz 
podmiotów gospodarczych o sytuacji 
demograficznej, ekonomicznej, społecz-
nej oraz środowiska naturalnego.

informacji. Zawsze stawiamy sobie za 
cel zapewnienie sprawnej i skutecznej 
realizacji zleconych zadań. 

Nasza siedziba znajduje się w Krakowie, natomiast oddziały terenowe są ulokowane 
w Chrzanowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Zakopanem. W całym województwie 
aktywnie działają ankieterzy, którzy stale realizują badania statystyczne. 

W Urzędzie Statystycznym w Krakowie pra-
cuje ponad 300 osób, przeważają kobiety, 
które stanowią blisko 80% zatrudnionych.
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DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Zbierane i gromadzone przez nas dane 
w badaniach statystycznych podlega-
ją szczególnej ochronie i są poufne, co 
gwarantuje tajemnica statystyczna.

W swoich działaniach kierujemy się za-
sadami etyki korpusu służby cywilnej, 
zasadami służby cywilnej oraz zasada-
mi zebranymi w Europejskim Kodeksie 
Praktyk Statystycznych.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CSR
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej są integralnym elementem naszego funkcjonowania. Realizujemy 
wiele działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR), 
definiowaną przez Komisję Europejską jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.

Podejmowanie aktywności nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników, którzy rozumiejąc rolę społecznej odpo-
wiedzialności organizują różnorodne akcje wykraczając poza swoje codzienne obowiązki zawodowe. 

CSR
Powołany przez Panią Dyrektor Zespół do spraw organizacji działań związanych 
ze społeczną odpowiedzialnością CSR w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, 
w którego skład wchodzą pracownicy większości komórek organizacyjnych, 
opracowuje Strategię CSR, plany działań i aktywności. 

Poprzez nasze działania realizowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ustano-
wione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 

Akcje prowadzone w Urzędzie Statystycznym najczęściej odnoszą się do celów: 
koniec z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, mniej nierówności, zrównowa-
żone miasta i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, pokój, sprawiedliwość 
i silne instytucje.
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Wielowymiarowy charakter CSR skutkuje podejmowaniem:

DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH

Realizujemy wiele akcji i działań związanych z pomaganiem społeczności lokalnej, jak również dbamy o rozwój pracowników 
i promujemy zasady etyki. Wprowadziliśmy wiele narzędzi, z których pracownicy mogą korzystać w ramach tzw. work-life balance:

ruchoma organizacja czasu pracy pozwalająca godzić pracę zawodową z życiem prywatnym,
możliwość stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
miejsca parkingowe na terenie urzędu,
sojaki na rowery,
dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
platforma do komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji między pracownikami,
dbanie o ergonomiczne i komfortowe, wyższe niż standardowe, warunki pracy,
działania promujące zdrowy styl życia (webinary, broszury, rozpowszechnianie informacji),
korzystanie z narzędzi wspomagających procesy kadrowe SPD+,
wsparcie materialne – zapomogi w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe.

DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PODEJŚCIE CSR-D

Priorytetowo traktujemy kwestie związane z pomaganiem osobom z niepełnosprawnościami oraz współpracę z organiza-
cjami i instytucjami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

zachęcamy osoby niepełnosprawne do pracy w naszym zespole,
stymulujemy pracowników by korzystali z praw przysługujących osobom niepełnosprawnym,
Dyrektor Urzędu Agnieszka Szlubowska jest przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw statystyki 
niepełnosprawności.
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Pracownicy Urzędu angażują się w akcje charytatywne kierowane do osób z niepełnosprawnościami i chętnie włączają się 
w obchody:

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego,
Światowego Dnia Zespołu Downa.

Ponadto przeprowadzane są zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży studentów, pracowników naukowych, 
pracowników administracji samorządowej i centralnej.

Organizujemy Dni Otwarte w Urzędzie oraz zajęcia edukacyjne dla społeczności lokalnej. 

DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH

Organizujemy szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Dofinansowujemy zakup okularów dla osób pracujących przy komputerach.
Dbamy o wysoki standard stanowisk pracy.
Organizujemy spotkania informacyjne o tematyce prozdrowotnej, wycieczki promujące aktywność fizyczną.
Wspieramy sportowe pasje naszych pracowników i mamy swoją własną drużynę piłkarską!

Szanujemy naturalne zasoby na każdym kroku, co potwierdza staranność jaką przykładamy do zbierania i segregacji surow-
ców wtórnych, elektroniczny obieg dokumentów oraz zaangażowanie w proekologiczne akcje.

DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH
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SPISY POWSZECHNE

Największym przedsięwzięciem statystycznym jest spis 
powszechny ludności i  mieszkań oraz spis rolny, któ-
re odbywają się co 10 lat. Realizacja tego projektu wy-
maga mobilizacji całego społeczeństwa jak i państwa, 
a dla nas statystyków jest ogromnym przedsięwzięciem.

Spis powszechny to istotny moment 
w życiu narodu, kiedy dowiadujemy się „JAK ŻYJEMY?”

„ILU NAS JEST?”

„KIM JESTEŚMY?”

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w Polsce został 
przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020, który 
dostarczył informacji o podmiotach funkcjonujących 
w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i eko-
nomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. na terenie całej Polski. Spis powszechny w wo-
jewództwie małopolskim poprzedzony został spisem 
próbnym, przeprowadzonym od 1 do 30 kwietnia 2020 r. 
w gminie Jabłonka.

Powszechny Spis Rolny 2020 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 były realizowane przy użyciu 
interaktywnych  formularzy spisowych.

Wyniki spisów powszechnych dostępne są w Banku Danych Lokalnych na stronie https://bdl.stat.gov.pl/, a także na stro-
nie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakładce OBSZARY TEMATYCZNE.
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ZADANIA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE 

Zadania Urzędu Statystycznego szczegółowo określa statut nadawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Urząd Statystyczny w Krakowie:

organizuje i prowadzi badania statystyczne, w tym 
spisy powszechne;
rozpoznaje zapotrzebowanie na informacje staty-
styczne;
zbiera, gromadzi, przechowuje i opracowuje dane 
statystyczne do badań, dokonuje analiz i opracowań 
zbiorczych danych oraz wynikowych informacji staty-
stycznych badań, udostępnia i rozpowszechnia wyni-
kowe informacje statystyczne;
prowadzi prace dla potrzeb opracowań statystyki re-
gionalnej i rachunków narodowych;
realizuje zadania ogólnopolskie na rzecz statystyki 
publicznej w obszarze kultury, gospodarki społecznej, 
zdrowia i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pie-
czy zastępczej i ratownictwa;

uczestniczy w pracach metodologicznych w obsza-
rze kultury, gospodarki społecznej, zdrowia i ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej;
prowadzi krajowy rejestr urzędowy podmiotów go-
spodarki narodowej REGON w części obejmującej 
podmioty z siedzibą w województwie małopolskim;
tworzy i aktualizuje krajowy rejestr urzędowy podzia-
łu terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnia infor-
macje w tym zakresie;
prowadzi badania i opracowania wspierające system 
informacyjny administracji publicznej;
prowadzi szkolenia w dziedzinie statystyki;
edukuje i popularyzuje wiedzę o statystyce.

Urząd Statystyczny w Krakowie realizuje pogłębione analizy i prowadzi badania w pięciu ośrodkach specjalizacyjnych.
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DZIAŁALNOŚĆ TEATRÓW 
I INSTYTUCJI MUZYCZNYCH
w województwie małopolskim

Teatry i instytucje muzyczne
stan w dniu 31grudnia

2020

25
teatrów i instytucji muzycznych 
posiadaj° cych własny zespół
artystyczny działało na terenie 
województwa małopolskiego.

aRabka Zdrój
aLiczba przedstawie˛ : 70
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bMiejsca na widowni : 323
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aLiczba przedstawie˛ : 108
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aWojewództwo małopolskie
aLiczba przedstawie˛ : 1 799

aWidzowie : 234 064
bMiejsca na widowni : 8 300

siedziby teatrów
i instytucji muzycznych

aMiasto Tarnów
aLiczba przedstawie˛ : 149
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aMiasto Kraków
aLiczba przedstawie˛ : 1 447
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aLiczba przedstawie˛ : 25

aWidzowie : 4 125
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Dane za rok 2020; przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Funkcjonuje w strukturach Urzędu Statystycznego w Krakowie od 2010 r. i jest centrum wiedzy informacyjnej dotyczącej zja-
wisk społeczno-gospodarczych, jakie występują na poziomie lokalnym i regionalnym. Odpowiednie metody badawcze po-
zwalają na uchwycenie przemian zachodzących w gospodarce, a ich monitorowanie i analizowanie przekłada się na wspoma-
ganie procesów decyzyjnych opierających się na aktualnych danych.

W strukturach Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych funkcjonuje Dział 
Udostępniania Informacji, do którego podstawowych zadań należy obsługa 
użytkowników informacji statystycznych (w tym przedstawicieli środków maso-
wego przekazu) w zakresie udostępniania danych, wskazywania ich źródeł i in-
formowania o dostępności danych. Pracownicy Działu obsługują także bibliotekę 
i archiwum Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Częścią Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest także Dział Opracowań 
Regionalnych. Do jego głównych zadań należy przygotowanie i koordynacja 
realizacji planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Krakowie, przygotowy-
wanie opracowań zbiorczych oraz publikacji tematycznych i innych opracowań 
o charakterze regionalnym.
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DDzziaiałł  OOpprracacoowwaańń  AAnanalliittyycczznnyycchh M Maałłooppoollsskkiieeggo Oo Ośśrroodkdka Ba Baadadań Rń Reegigioonalnalnnyycchh  
iinniiccjjuujje i pe i prroowwaaddzzi si syysstteemmaattyycczznne anale analiizzy sy syytuatuaccji sji sppoołłeecczznneejj, g, goossppoodardarcczzeejj  
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kkamami si sttaattyyssttyykki, ai, admdmiinniisstrtraaccjją pą pubublliicczznną i są i samamoorrzząąddoowwą oą orraaz iz innssttyytutuccjjamami pi puu--
bblliicczznnyymmi i pi i prryywwaatntnyymmii. W. Waażżnnyym zm zaadandaniieem rm reealaliizozowwananyym pm prrzzeez kz koommóórrkkę ję jeesstt  
ddzziiaałłalalnnoośść eć eddukukaaccyyjna ojna orraaz pz pooppularularyyzzaaccjja wa wiieeddzzy oy o  ssttaattyyssttyycce pe pubublliicczznneej i jj i jeejj  
zzasasoobbaachch i innffoorrmmaaccyyjjnnyychch..  

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych ak-
tywnie przygotowuje infografiki, raporty i opra-
cowania analityczne, które są dostosowane do 
aktualnych wydarzeń i odpowiadają na bieżące 
zapotrzebowanie informacyjne odbiorców. Opra-
cowywane są informacje tematyczne z okazji 
takich jak np. Dzień Dziecka, inauguracja roku 
akademickiego, Światowy Dzień Zdrowia i wie-
lu innych. W Ośrodku sporządzane są cykliczne 
analizy zjawisk gospodarczych, społecznych, czy 
kulturowych, a dzięki porównywalności formy 
opracowania można analizować zjawiska w uję-
ciu dynamicznym. Pracownicy Ośrodka prowadzą 
też media społecznościowe Urzędu.
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OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY

Kultura postrzegana jest jako kluczowy element budowa-
nia trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza 
w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego. Ośrodek Sta-
tystyki Kultury bada funkcjonowanie podmiotów działają-
cych w obszarze kultury. Pozyskuje i udostępnia informacje 
o działalności instytucji artystycznych i rozrywkowych, mu-
zeach i instytucjach paramuzealnych, bibliotekach, kinach, 
działalności wystawienniczej, produkcji filmowej, centrach, 
ośrodkach i domach kultury. Ośrodek gromadzi również 
dane w zakresie organizacji imprez masowych, działalności 
na rynku dzieł sztuki i antyków, działalności finansowej insty-
tucji kultury oraz uczestnictwa ludności w kulturze.

Specjaliści Ośrodka od samego początku aktywnie uczestni-
czyli w pracach międzynarodowego zespołu zainicjowanego 
przez Eurostat w ramach sieci ESSnet-Culture, który stworzył 
metodologiczne ramy statystyki kultury oraz sformułował re-
komendacje do tworzenia statystyk kultury w Europie. Ośro-
dek opracował metodologię i przeprowadził obliczenia sate-
litarnego rachunku kultury. Równolegle została opracowana 
metodologia umożliwiająca prezentację podstawowych da-
nych i wskaźników charakteryzujących funkcjonowanie prze-
mysłów kultury i kreatywnych.

Prace studialne
Research studies
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„Przemysły kultury i kreatywne 
w latach 2014–2016”
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Poza zadaniami realizowanymi w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej najważniejsze prace badawcze 
zrealizowane przez zespół Ośrodka to: 

„Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w ob-
szarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury” w ramach „Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.

Podstawowym celem pracy badawczej było przygotowanie metodologii pozyski-
wania i opracowywania danych na temat usług publicznych z zakresu kultury tak, 
aby możliwe było uzyskanie wskaźników ważnych z punktu widzenia monitorowa-
nia polityki spójności w obszarze kultury. Praca została zrealizowana w 2015 r. 

„Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu tery-
torialnego w Polsce” w ramach projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki 
spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz programowania i monitoro-
wania polityki spójności po 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020”.

Podstawowym celem pracy badawczej była identyfikacja mechanizmów finan-
sowania kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz diagnoza 
skali finansowania i realizacji usług publicznych w obszarze kultury przez JST 
w sposób inny niż poprzez dotowanie instytucji kultury. Praca została zrealizo-
wana w 2018 r.

Ponadto pracownicy Ośrodka współuczestniczą w realizowanym przez Główny 
Urząd Statystyczny projekcie „System monitorowania usług publicznych” w zakre-
sie identyfikacji usług świadczonych w obszarze kultury, wypracowaniu zestawu 
wskaźników monitorujących realizację usług publicznych w tym obszarze, a także 
ich wyliczeniu w ramach procesu zasilania danymi.
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Najważniejsze publikacje Ośrodka Statystyki Kultury to:

„Kultura” – opracowywana
wspólnie z Departamentem

Badań Społecznych GUS

Publikacja zawiera charakterystykę dotyczącą ochrony za-
bytków, bibliotek, działalności wydawniczej, centrów kultu-
ry, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, szkolnictwa 
artystycznego, wystawiennictwa, galerii sztuki, działalności 
scenicznej, kinematografii, radiofonii i telewizji oraz imprez 
masowych, a także wydatków na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego oraz wydatków na kulturę w gospodar-
stwach domowych. Wzbogacona jest dodatkowo o analizę 
rozkładu terytorialnego podmiotów działających w obsza-
rze kultury w poszczególnych województwach, a niektóre 
zjawiska z obszaru kultury zostały zaprezentowane na ma-
pie Polski w ujęciu powiatowym.

„Uczestnictwo ludności 
w kulturze w 2019 r.”

Publikacja została opracowana na podstawie wyników 
badania modułowego gospodarstw domowych na temat 
uczestnictwa ludności w kulturze w 2019 r., przeprowa-
dzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki tego 
badania pokazują, jak Polacy postrzegają kulturę i jej wagę 
w życiu oraz, po raz pierwszy w tego typu badaniach, co 
sądzą na temat znaczenia kultywowania tradycji i zaintere-
sowania historią. Ponadto, prezentowana analiza przedsta-
wia sposób uczestnictwa w kulturze, jak również zwyczaje 
w gospodarstwie domowym oraz opinie na temat oferty 
kulturalnej w miejscu zamieszkania i wykorzystania czasu 
wolnego. W publikacji zaprezentowano również wydatki 
gospodarstw domowych na kulturę, oceny możliwości fi-
nansowych związanych z zaspokojeniem potrzeb kultural-
nych oraz wyposażenie gospodarstw domowych w dobra 
kulturalne. Uzupełnieniem publikacji jest część tabelarycz-
na, prezentująca dane o uczestnictwie w kulturze w różnych 
przekrojach.
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OŚRODEK STATYSTYKI ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA

W ramach prac Ośrodka prowadzone są analizy stanu 
faktycznego i kierunki zmian w zakresie polityki zdrowia 
w Polsce. Tematyka będąca w centrum zainteresowania ba-
dawczego pracowników Ośrodka jest bardzo istotna – do-
tyczy największego sektora usług współczesnej gospodar-
ki, pochłaniającego w przekroju krajów OECD ok. 10% PKB, 
z udziałem wydatków publicznych wynoszącym przeciętnie 
70–80% całości wydatków, z silną aktywnością państwa. Ośro-
dek opracowuje i udostępnia dane oraz opisowe informacje 
z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia, które zamieszczane są 
między innymi w rocznikach statystycznych, publikacjach 
branżowych i notatkach informacyjnych. Badania dotyczą 
między innymi: pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego, 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowe-
go i stacjonarnej rehabilitacji leczniczej oraz funkcjonowania 
aptek i punktów aptecznych.

mazowieckie

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne 2020
O˜rodek Statystyki
Zdrowia 
i Ochrony Zdrowia

1581 21

lotnicze zespoły 
ratownictwa 
medycznego 

zespoły 
ratownictwa 
medycznego

154 239

szpitalne 
oddziały 
ratunkowe

wyjazdy zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia

2 758,8
w tysiącach

osoby, kórym udzielono ˜wiad cze˛ zdrowotn ych 
w miejscu zdarzenia

2 763,9
w tysiącach

Zespoły ratownictwa medycznego według 
województw

84–95

Osoby, którym udzielono ˜ wiadcze˛ zdrowot nych w miejscu zdarzenia 
na 1 000 ludno˜c i

72–83 61–71 50–60

94

135164 96

50  104118

56 124 94 203

598295

45

83

zespoły ratownictwa medycznego

˜l˝sk ie

lubelskie

małopolskie podkarpackie

kujawsko-
-pomorskie

zachodnio-
pomorskie pomorskie

warmi˛sko -
-mazurskie podlaskie

wielkopolskielubuskie

dolno˜l˝sk ie

opolskie

łódzkie ˜wi˙to krzyskie

x

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia

77,9%

15,6%

4,1%

0,5%1,9%

dom inne ruch uliczno-drogowy

praca szkoła

izby przyj˙ˆ  

Zespoły ratownictwa medycznego

podstawowe specjalistyczne

1238

891

879

889

898

932

1029

1208

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

831
639

646

614

865
607

589

588

560

490

413

369

343

1128

Apteki i punkty apteczne 2020
O°rodek Statystyki
Zdrowia 
i Ochrony Zdrowia

223

apteki prowa-
dzące sprzedaż 
wysyłkową

2,7
w tysiącach

apteki pełniące 
dyżury nocne

26,2
w tysiącach

12,1    w tysiącach

apteki 

1,2  w tysiącach

punkty apteczne

magistrowie
farmacji pracujący 
w aptekach 
i punktach 
aptecznych

32,9
w tysiącach

technicy
farmaceutyczni 

pracujący
w aptekach 
i punktach 

aptecznych

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 
według województw

3174–3329 3020–3173 2866–3019 2712–2865

Liczba ludno°ci na 1 aptekƒ ogólnodostƒpną/punkt apteczny

śląskie

lubelskie

małopolskie podkarpackie

kujawsko-
-pomorskie

zachodnio-
pomorskie pomorskie

warmi›sko -
-mazurskie podlaskie

mazowieckiewielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie

łódzkie °wiƒtokrzyskie

apteki ogólnodostƒpne i punkty apteczne x

443

902

328

792

76411671502

4361003

6811367340

418705

1771

589

2558–2711liczba ludno°ci 
na 1 aptekƒ 
ogólnodostępną 
i punkt apteczny

2897

Apteki i punkty apteczne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

11999

1220

12221

1284

12438

1309

12740

1299

13104

1316

1284

13338

12899

12286

12056

1243

1190

1152

apteki ogólnodostƒpne

punkty apteczne



14

Poza zadaniami wynikającymi z obowiązków statutowych i programu badań statystycznych statystyki publicznej pracownicy 
realizują liczne projekty badawcze oraz granty, z których warto wymienić:

Statystyka zachorowalności

Głównym celem projektu było uzyskanie reprezentatywnych i porównywalnych da-
nych w zakresie zachorowalności potwierdzonej diagnozą medyczną, wymienionych 
w Skróconym Wykazie Współczynników Zachorowalności 2018. Projekt był realizo-
wany w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r. we współpracy z ekspertami 
zewnętrznymi z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakła-
du Higieny, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Spis statystyki zachorowalności

Celem projektu była identyfikacja potencjalnych źródeł danych i metod dostar-
czania najlepszych krajowych szacunków dla współczynników zachorowalno-
ści wyszczególnionych w priorytetowym Skróconym Wykazie Zachorowalności 
Eurostatu. Projekt realizowano w okresie od lutego 2015 r. do stycznia 
2016 r., korzystając ze wsparcia ekspertów zewnętrznych takich instytucji jak: 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
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Wsparcie krajowych władz statystycznych 
we wdrażaniu narodowych rachunków zdrowia 

Prace prowadzono przy współpracy z Departamentem Badań Społecznych 
Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędem Statystycznym w Katowicach oraz 
Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej. Celem projektu było zapewnienie 
wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy opracowywaniu ra-
chunków zdrowia na poziomie narodowym. Prace skoncentrowane były na opracowa-
niu dodatkowych danych w zakresie narodowego rachunku zdrowia oraz udoskonale-
niu źródeł informacji o wydatkach na ochronę zdrowia na jak najniższych poziomach 
klasyfikacji według źródeł finansowania, dostawców dóbr i usług opieki zdrowotnej 
oraz ich funkcji. Opracowano dodatkowy przekrój wydatków bieżących na ochronę 
zdrowia według płatników i źródeł finansowania (HFxFS), który sporządzany jest regu-
larnie w ramach Narodowego Rachunku Zdrowia. 

Najważniejsze publikacje Ośrodka Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia to:

„Ochrona zdrowia w gospodar-
„Zdrowie i ochrona zdrowia” – opraco- „Zeszyt metodologiczny. stwach domowych” – opracowy-
wywana wspólnie z Departamentem Statystyka zdrowia i ochrony wana wspólnie z Departamentem 

Badań Społecznych GUS zdrowia – sprawozdawczość GUS” Badań Społecznych GUS

Statistical analyses
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OŚRODEK BADANIA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

W związku z rosnącym znaczeniem zasobów społecznych 
w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na po-
ziomie lokalnym i regionalnym, znaczenia nabrały prace 
analityczne prowadzone przez ten Ośrodek. Zajmuje się on 
badaniem funkcjonowania m.in. organizacji pozarządowych 
(stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, samorządów go-
spodarczych, związków zawodowych), społecznych podmio-
tów wyznaniowych, spółdzielni.

Badania obejmują aktywność projektową wspomnia-
nych podmiotów, politykę kadrową, finansową, wa-
runki prowadzenia działalności statutowej, politykę in-
westycyjną i inne. W związku z sytuacją pandemiczną 
Ośrodek badał także wpływ COVID-19 na działalność sta-
tutową badanych jednostek, prowadzenie dodatkowych 
działań na rzecz odbiorców oraz korzystania z form po-
mocy lub ułatwień w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

Statistical analyses
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„Zarządzanie w organizacjach non-profit” – 
opracowywana wspólnie z Departamentem 
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Wśród najważniejszych projektów realizowanych przez Ośrodek wymienić należy:

Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020” zrealizowany przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym.

Efektem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitoro-
wania kondycji sektora ekonomii społecznej i ogólnodostępnego narzędzia inter-
netowego, w którym prezentowane są kluczowe wskaźniki. Projekt będzie konty-
nuowany celem poszerzenia zakresu danych o usługi społeczne świadczone przez 
organizacje pozarządowe.

Grant Eurostatu „Rachunki satelitarne gospodarki społecznej”.

Efektem działania jest opracowanie metodologii rachunku satelitarnego gospodarki 
społecznej dla Polski. Umożliwiło to porównywalność międzynarodową potencjału 
ekonomicznego podmiotów gospodarki społecznej z pozostałymi krajami UE.

Najważniejsze publikacje Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej to:

„Rachunek satelitarny gospo-
„Sektor non-profit” – „Współpraca organizacji non-profit darki społecznej dla Polski za 

opracowywana wspólnie z innymi podmiotami” – opracowywa- 2018 r.” – opracowywana wspól-
z Departamentem Badań na wspólnie z Departamentem Badań nie z Departamentem Badań 

Społecznych GUS Społecznych GUS Społecznych GUS

Statistical analyses
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OŚRODEK STATYSTYKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 
mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie 
poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 
W centrum zainteresowania badawczego Ośrodka są kwe-
stie związane z systemem świadczeń pomocy społecznej. 
Dane i informacje dotyczące pomocy społecznej, opieki nad 
dzieckiem i rodziną, czy też działań prorodzinnych publiko-
wane są miedzy innymi w rocznikach statystycznych i publi-
kacjach branżowych. Ośrodek przygotowuje i przesyła do 
Eurostatu dane o ochronie socjalnej w Polsce, które obej-
mują m.in. liczbę beneficjentów rent i emerytur, wydatki, 
przychody i świadczenia społeczne w systemach ochrony 
socjalnej, świadczenia społeczne netto w systemach ochro-
ny socjalnej oraz systemy ochrony socjalnej w Polsce. Spe-
cjaliści Ośrodka są również zaangażowani w prace międzyre-
sortowego zespołu do spraw statystyki niepełnosprawności.

Typy placówek

regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne

62,3%

18,5%

12,8%
0,2%

0,8%

3,6%

socjalizacyjne

interwencyjne

1,8%

specjalistyczno-
-terapeutyczne

rodzinne

łączące zadania

interwencyjne ośrodki
preadopcyjne

2483

Miejsca według województw

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

2038

1206

1099

481

1229

1114

1811

499

803

527

1138

603

971

1049

940

Instytucjonalna piecza zastępczaa w 2020 r.
Ośrodek 
Statystyki Pomocy 
Społecznej

17 991
miejsca

1205

placówki

16 029
wychowankowie

472 1900

niepełnosprawnisieroty

77

cudzoziemcy

Placówki według województw

3,0–3,5 2,5–2,9 1,9–2,4 1,3–1,8

x xplacówki

Wychowankowie do 18. roku ›y cia w instytucjonalnej pieczy zast†pczej 
na 1 tys. dzieci w tym samym wieku

58

70

25

81

4585171

46149

846532

2578

132

59

śląskie

lubelskie

małopolskie podkarpackie

kujawsko-
-pomorskie

zachodnio-
pomorskie pomorskie

warmińsko-
-mazurskie podlaskie

mazowieckiewielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie

łódzkie świętokrzyskie

a Stan w dniu 31 grudnia.

pozostałe

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 r.a O°rodek
Statystyki Pomocy
Społecznej

Zakłady według rodzaju placówki

47,1%
dom pomocy społecznej

1,7%

rodzinny 
dom pomocy

placówka zapewniaj˛ca 
całodobow˛ opi ek˝ 

osobom niepełnospraw-
nym, przewlekle 

chorym lub w podeszłym 
wieku w ramach działal-
no°ci gospodarczej lub 

statutowej

22,0%

16,1%

5,0%

3,2%

0,4%

°rodowiskowy dom 
samopomocy

dom dla matek 
z małoletnimi 

dzie˙mi i k obiet 
w ci˛ˆ y

noclegownia

schronisko 
dla bezdomnych

4,5% 105195

mieszkaˇ cy

1851

zakłady

inne osoby

osoby uzaleˆnione od alkohol u

matki z małoletnimi dzie˙mi i kobiety w ci˛ˆ y

osoby niepełnosprawne ÿzycznie

osoby bezdomne

doro°li, dzieci i młodzieˆ y 
niepełnosprawni intelektualnie

osoby przewlekle somatycznie chore

osoby przewlekle psychicznie chore

osoby w podeszłym wieku

588

145

Mieszkańcy  
według wieku 

879

1858

13366

20058

20103

22841

25357

Mieszkańcy według wieku

0–17 lat 18–39 40–59 60–64 75–79 80 lat i wi˝cej65–74

10,6% 24,0% 11,9% 21,1% 7,9% 23,0%1,5%

Zakłady według województw

x zakłady

Mieszkaˇc y zakładów stacjonarnych pomocy społecznej na 1 tys. ludno°ci

a Stan w dniu 31 grudnia.

93

111

62

85

84163228

71119

9215247

57120

281

86

°l˛sk ie

lubelskie

małopolskie podkarpackie

kujawsko-
-pomorskie

zachodnio-
pomorskie pomorskie

warmiˇsko -
-mazurskie podlaskie

mazowieckiewielkopolskielubuskie

dolno°l˛sk ie

opolskie

łódzkie °wi˝tok rzyskie

3,8–4,2 3,3–3,7 2,8–3,2 2,3–2,7
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Pracownicy Ośrodka Statystyki Pomocy Społecznej uczestniczą w realizacji projektów badawczych i grantów takich jak:

„Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej 
(ESSPROS) – osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych”. 

Celem projektu jest opracowanie danych dotyczących liczby osób 
korzystających z okresowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych, 
zgodnie z metodologią opartą na systemie statystycznym ESSPROS, w podziale 
na płeć oraz grupy wiekowe.

Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”. 

Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie oraz udostępnienie w domenie 
gov.pl powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych 
w  obszarze lokalnej polityki społecznej.

Najważniejsze publikacje Ośrodka Statystyki Pomocy Społecznej to:

„Pomoc społeczna i opieka nad 
dzieckiem i rodziną” – opracowywana wspólnie „Osoby niepełnosprawne w 2020 r.”

z Departamentem Badań Społecznych GUS

Osoby niepełnosprawne w 2020 r.

W końcu 20 iększość osób niepełno
pracujących w średnich i dużych

przedsiębiorstwach była zatrudniona
Więcej niż połowa osób

niepełnosprawnych pracowała
ziałalność w zakresie usług

ziałalność wspierająca (
rzetwórstwo przemysłowe (

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

r. w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 3
osób niepełnosprawnych , głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działal-
ności wspierające %), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (
oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodaro-
waniem terenów zieleni ( %). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwór-

przemysłowym opiece zdrowotnej pracowało % osób niepełnospraw-

Wykres 1. Struktura pracujących osób niepełnosprawnych według sekcji PKD w 20

tys. osób niepełnosprawnych było zarejestrowanych w powia-
towych urzędach pracy, w tym 1 % osób miało prawo do zasiłku. W porównaniu z 2019 r.
liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 3,1%, a liczba tych osób

prawem do zasiłku – W badanej grupie osób bezrobotnych przeważali mężczyźni

Osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (

W końcu 2020 r. pracujący
niepełnosprawn
3,5% ogólnej liczby pracują-
cych w głównym miejscu
pracy w średnich i dużych
przedsiębiorstwach

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca (N)
Przetwórstwo przemysłowe (C)

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)

Handel, naprawa pojazdów samochodowych

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O)

Pozostała działalność

Spadek liczby pracujących osób nie-
pełnosprawnych w średnich i dużych
przedsiębiorstwach w porównaniu

Statistical analyses
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„Piecza zastępcza w 2020 r.” „Żłobki i kluby dziecięce w 2020 r.”

Więcej informacji na temat działalności ośrodków Urzędu Statystycznego w Krakowie, opracowywanych danych oraz potencjal-
nych pól do współpracy znajdą Państwo na stronie https://krakow.stat.gov.pl/ w zakładce OŚRODKI.
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167 i więcej
132 – 166
119 – 131
106 – 118
105 i mniej
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