
 

DZIAŁ  VIII  CHAPTER  VIII 
OCHRONA ZDROWIA  
I POMOC SPOŁECZNA 

 

HEALTH CARE  
AND SOCIAL WELFARE 

Uwagi ogólne  General notes

1. Dane o ochronie zdrowia – jeśli nie zazna-
czono inaczej – podaje się łącznie z danymi 
o placówkach podległych resortom obrony naro-
dowej,  spraw wewnętrznych i administracji oraz 
do 2011 r. – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego; z wyłączeniem ochrony zdrowia w zakła-
dach karnych.  

 1. The data concerning health care – unless 
otherwise stated – are given including health care 
units subordinated to the Ministry of National 
Defence, the Ministry of the Interior and Admin-
istration and until 2011 – the Internal Security 
Agency; excluding health care in prisons. 

   
2. Dane o łóżkach w szpitalach ogólnych nie 

obejmują miejsc dziennych na oddziałach szpi-
talnych oraz do 2007 r. miejsc (łóżek i inku-
batorów) dla noworodków. 

 2. Data regarding beds in general hospitals do 
not include day-time places in hospital wards and 
until 2007 places (beds and incubators) for new-
borns. 

   
3. Podstawę prezentowanych w dziale danych 

stanowią: 
1)  ustawa z dnia 15 IV 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 
160), która zastąpiła ustawę o zakładach opie-
ki zdrowotnej – określa m.in. zasady wykony-
wania działalności leczniczej oraz zasady 
funkcjonowania placówek leczniczych. 

 3. The basis of data presented in this chapter 
are provided by: 
1) the Law on Health Care Activities, dated 

15 IV 2011 (uniform text Journal of Laws 2018 
item 160), replacing the Law on Care Health 
Facilities – specifies, among others, the rules 
of performing health care activities and of the 
functioning of health care units. 

   
Prezentowane w dziale dane dotyczą placó-

wek (do 2011 r. – zakłady opieki zdrowotnej) 
wykonujących działalność leczniczą w zakre-
sie: 
a) ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychod-

nie łącznie z ośrodkami zdrowia, poradnia-
mi, ambulatoriami i izbami chorych oraz za-
kładami badań diagnostycznych i medycz-
nymi laboratoriami diagnostycznymi), 

b) stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale 
ogólne, psychiatryczne i uzdrowiskowe 
oraz ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki 
rehabilitacyjne dla narkomanów, regionalne 
ośrodki psychiatrii sądowej, zakłady opie-
kuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuń-
cze, hospicja, sanatoria i od 2014 r. oddzia-
ły opieki paliatywnej), 

 Data presented in the chapter concerns the 
units (until 2011 – health care facilities) per-
forming health care activities in the following 
areas:  
a) out-patient health care (out-patients de-

partments including: health centres, clinics, 
ambulatory departments and infirmaries, 
diagnostic facilities and medical diagnostic 
laboratories), 

b) in-patient health care (hospitals – general, 
psychiatric and health resorts as well as 
detoxification centres: addiction recovery 
centres, regional centres of forensic psy-
chiatry, chronic medical care homes, nurs-
ing homes, hospices, sanatoria and since 
2014 palliative care wards). 

 
 

Na mocy wymienionej ustawy działalność 
lecznicza może być też wykonywana przez prak-
tyki zawodowe (indywidualne lub grupowe) – 

 Under mentioned law, health care activity can 
be carried out also by professional practices 
(individual or group) – doctors, dentists and nurs-
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lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek lub 
położnych (do 2011 r. regulowane odrębnymi 
ustawami). 

es or midwives (until 2011 governed by separate 
laws). 

 
2) ustawa z dnia 15 VII 2011 r. o zawodach pielę-

gniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, 
poz. 1251); 

 2) the Law on the Nursing and Midwiving Profes-
sions, dated 15 VII 2011 (uniform text Journal 
of Laws 2016, item 1251); 

3) ustawa z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. 2017, 
poz. 125); 

 3) the Law on the Occupations of Doctor and 
Dentist, dated 5 XII 1996 (uniform text Journal 
of Laws 2017, item 125;  

4) ustawa z dnia 6 IX 2001 r. prawo farmaceu-
tyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2211, 
z późniejszymi zmianami). 

 4) the Pharmaceutical Law, dated 6 IX 2001 
(uniform text Journal of Laws 2017, item 2211, 
with later amendments). 

 
3. Dane o łóżkach w placówkach stacjonarnej 

opieki zdrowotnej dotyczą łóżek znajdujących się 
stale w salach dla chorych, zajętych przez cho-
rych lub przygotowanych na ich przyjęcie. 

 3. Data regarding beds in in-patient health care 
facilities concern permanent beds in patient 
rooms, either occupied or prepared to receive 
patients.  

Dane o łóżkach w szpitalach ogólnych nie 
obejmują miejsc dziennych na oddziałach szpital-
nych oraz do 2007 r. miejsc (łóżek i inkubatorów) 
dla noworodków. 

 Data regarding beds in general hospitals do 
not include day-time places in hospital wards and 
until 2007 – places (beds and incubators) for 
newborns. 

 
4. Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy 

dentystów w zakresie ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej podano łącznie z badaniami profilak-
tycznymi (z wyjątkiem porad udzielonych przez 
lekarza orzecznika) i orzeczeniami wojskowych 
komisji lekarskich.   

 4. Consultations provided by doctors and 
dentists in the scope of out-patient health care 
are presented together with preventive check-ups 
(excluding consultations provided by medical 
experts) and with the opinions of military medical 
commissions. 

 
5. Dane o aptekach ogólnodostępnych nie 

obejmują aptek działających w strukturze i na 
potrzeby szpitali. 

 5. Generally available pharmacies do not in-
clude pharmacies, which operate in the structure 
and for needs of hospitals.  

Punkty apteczne są to ogólnodostępne 
punkty sprzedaży leków gotowych, których asor-
tyment jest ściśle określony i są głównie usytuow-
ane na terenach wiejskich. 

 Pharmaceutical outlets are sales outlets for 
selling prepared medicines, the range of which is 
precisely defined and are located in rural areas. 

 
6. Zgodnie z ustawą z dnia 4 II 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. 
U. 2018, poz. 603 z późniejszymi zmianami), 
opieka może być organizowana w formie żłobka 
oraz od 2011 r. – klubu dziecięcego, bądź spra-
wowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.  

 6. According to the Law on Childcare for Chil-
dren Younger than 3 years of age, dated 4 II 2011 
(uniform text Journal of Laws 2018, item 603 with 
later amendments), childcare can be organized in 
the form of nurseries as well as since 2011 – 
children’s clubs or provided by day carer and 
nanny.  

 
7. Dane dotyczące wspierania rodziny oraz 

pieczy zastępczej, począwszy od danych za 
2012 r., prezentowane są zgodnie z ustawą 
z dnia 9 VI 2011 r. o wspieraniu rodziny oraz 
systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 
2017, poz. 697 z późniejszymi zmianami). 

 7. Data concerning family support and foster 
care are presented according to the Law of Fami-
ly Support and Foster Care System, dated  
9 VI 2011 (uniform text Journal of Laws 2017, 
item 697 with later amendments). 

 
8. Placówka wsparcia dziennego wspiera 

funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny. Może 
być prowadzona w formie: 

 8. Day-support centre supports the family in its 
care and education functions. It may be operated 
in the form of:  

– opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, 
klubów i ognisk wychowawczych, zapewnia 
dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 
sportowe oraz rozwój zainteresowań, 

 – general care centre, including interest circles, 
day-rooms, clubs, educational centres, provides 
a child with: care and education, assistance in 
learning, organisation of leisure time, entertain-
ment and sport classes and development of 
interests, 
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– specjalistycznej – organizuje zajęcia socjote-
rapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kom-
pensacyjne oraz logopedyczne; realizuje indy-
widualny program korekcyjny, program psycho-
korekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szcze-
gólności terapię pedagogiczną, psychologiczną 
i socjoterapię. 

 

– specialist centre – organises sociotherapeutic, 
therapeutic, corrective, compensating and 
speech therapy classes, implement and individ-
ual corrective programme, a psychocorrective or 
psychopreventive programme, in particular ped-
agogic, psychological and sociotherapy. 

 
– pracy podwórkowej – realizowanej przez 

wychowawcę, polegającej na działaniach ani-
macyjnych i socjoterapeutycznych, 

 – street work – carries out motivating and socio-  
-therapeutic activities, conducted by a street-
worker, 

 
– w połączonych formach, tj. łączących zadania 

placówek opiekuńczych, specjalistycznych 
i pracy podwórkowej. 

 – in a combination of the forms, i.e., combining 
tasks of the general care, specialized and street 
work centres.  

Wspieranie rodziny może być również prowa-
dzone w formie poradnictwa specjalistycznego lub 
przez pracę asystenta rodziny, udzielającego 
pomocy rodzinom m.in. w poprawie ich sytuacji 
życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjal-
nych, psychologicznych, wychowawczych 
z dziećmi i w poszukiwaniu pracy zarobkowej. 

 Family support shall also be provided as 
a specialist guidance or through a family assis-
tant, who assists in: improvement of family life 
situation, resolution of psychological and social 
issues and problems with upbringing children and 
searching for a job. 

 
9. Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana 

w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 
opieki i wychowania przez rodziców. Zapewnia 
pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do 
rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do 
przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do 
samodzielnego i odpowiedzialnego życia, zaspoko-
jenie potrzeb emocjonalnych dzieci ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, 
edukacyjnych,  kulturalno-rekreacyjnych i religijnych.   

 

9. Family foster care shall be exercised in case 
when it is impossible for the parents to provide 
care and education for a child. It guarantees 
a work with a family to make possibility for a child 
to return to its family, or when it is impossible – 
efforts aimed at child’s adoption; preparation of 
a child to live an independent and responsible life; 
satisfaction of children’s emotional needs, in 
particular the needs related to welfare, health-
care, education, culture, recreation and religious.  

 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:   The forms of family foster care are the following: 

 
1)  rodziny zastępcze:   1) foster families: 
 

a) spokrewnione,  a) related,  
b) niezawodowe, umieszcza się w tym sa-

mym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wy-
jątkiem licznego rodzeństwa), 

 b) not-professional – placed in it may be 
not more than 3 children (except for nu-
merous siblings),  

c) zawodowe – umieszcza się w tym samym 
czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem 
licznego rodzeństwa); w tym: 

 c) professional – placed in it may be not 
more than 3 children (except for numerous 
siblings) including:  

– zawodowe pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego – przyjmują dzieci na pod-
stawie orzeczenia sądu w przypadku, gdy 
dziecko zostało doprowadzone przez Poli-
cję lub Straż Graniczną, na wniosek rodzi-
ców, dziecka lub innej osoby w przypadku, 
o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 
29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U.  2015 
poz. 1390); 

 – professional that performs the function 
of a family emergency house – shall re-
ceive a child on the basis of a court ruling, 
case when a child was escorted by Police 
or Border Guard, upon consent of parents, 
child or another person in the case re-
ferred to in Art. 12a of the Law on Coun-
teracting Domestic Violence, dated 29 VII 
2005 (uniform text Journal of Laws 2015 
item 1390);  

– zawodowe specjalistyczne – umieszcza się 
w nich w szczególności: dzieci legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, dzieci na pod-
stawie ustawy z dnia 26 X 1982 r. o postępo-

 – professional specialized – shall receive in 
particular: children with a disability certifi-
cate or a certificate of high or moderate 
level of disability, children on the basis of 
the Law on Proceedings Involving Juve-
niles, dated 26 X 1982 (uniform text Journal 
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waniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity 
Dz. U. 2018 poz. 969), małoletnie matki 
z dziećmi; 

of Laws 2018 item 969), underage mothers 
with children; 

 
2) rodzinne domy dziecka – w tym samym 

czasie, może w nich przebywać łącznie nie 
więcej niż 8 dzieci (z wyjątkiem licznego ro-
dzeństwa). 

 2) foster homes – placed in it may be not more 
than 8 children (except for numerous siblings). 

 
10.  Instytucjonalna piecza zastępcza jest 

sprawowana w formie: 
 10. Institutional foster care shall be exercised 

in the form of: 
 
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej, która 

jest prowadzona jako placówka typu: 
 1) care and education centre, which shall be 

exercised in the form of:  
– interwencyjnego – zapewnia doraźną opiekę 

nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzy-
sowej, w szczególności placówka jest obowią-
zana przyjąć dziecko w przypadkach wymaga-
jących natychmiastowego zapewnienia mu 
opieki; 

 – an intervention – provides immediate care for 
a child in the crisis situation, especially if it is 
required for the centre to place the child under 
immediate care; 

 
– rodzinnego – wychowuje dzieci w różnym 

wieku, w tym dorastające i usamodzielniające 
się; umożliwia wspólne wychowanie i opiekę 
licznemu rodzeństwu; współpracuje z koordy-
natorem rodzinnej pieczy zastępczej i asysten-
tem rodziny, 

 – a family – educates children of various age 
groups, including adolescents and those be-
coming independent; enables common educa-
tion and care for numerous siblings; cooper-
ates with a family foster care coordinator and  
a family assistant,  

– socjalizacyjnego – zapewnia dziecku całodo-
bową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja je-
go niezbędne potrzeby, w szczególności emo-
cjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, spo-
łeczne i religijne; realizuje przygotowany we 
współpracy z asystentem rodziny plan pomocy 
dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzica-
mi i innymi osobami bliskimi; podejmuje dzia-
łania w celu powrotu dziecka do rodziny; za-
pewnia dziecku dostęp do kształcenia dosto-
sowanego do jego wieku i możliwości rozwo-
jowych; obejmuje dziecko działaniami terapeu-
tycznymi ; zapewnia korzystanie z przysługu-
jących świadczeń zdrowotnych; 

 – a socialization – provides a child with full-time 
care and education, and fulfil its needs, espe-
cially emotional, development, health, living, 
social and religious needs, implements a child 
assistance plan prepares in cooperation with a 
family assistant, enables contacts with parents 
and other close persons; unless otherwise de-
cided by a court; takes actions aimed at the 
child’s return to a family, provides a child with 
access to education adjusted to his/her age 
and development skills, provides a child with 
therapeutic actions, provides access to eligible 
healthcare services;  

 
– specjalistyczno-terapeutycznego – sprawu-

je opiekę nad dzieckiem o indywidualnych po-
trzebach, w szczególności: legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności ,wymagającym stoso-
wania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii; wymagającym wy-
równywania opóźnień rozwojowych i eduka-
cyjnych; placówka zapewnia zajęcia wycho-
wawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne, terapeutycz-
ne, rekompensujące braki w wychowaniu 
w rodzinie i przygotowujące do życia społecz-
nego, a dzieciom niepełnosprawnym – także 
odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalida-
cyjne; 

 – a specialist therapy – provides care for a 
child with individual needs, in particular: a child 
with a disability certificate or a certificate of 
high or moderate level of disability, a child re-
quiring the application of special education 
methods and specialist therapy, a child requir-
ing dealing with their developmental and edu-
cational retardation. The centre provides edu-
cational, socio-therapeutic, corrective, com-
pensating, speech therapy, and therapeutic 
activities compensating for lacks in upbringing 
in a family and preparing for social life, as well 
as proper rehabilitation for disabled children; 

 
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 

– umieszczane są w niej dzieci, które ze 
 2) regional care and therapy centre – a centre 

where children shall be placed, due to their 
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względu na stan zdrowia wymagają stosowa-
nia specjalistycznej opieki i rehabilitacji i nie 
mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. W tym samym czasie można 
w niej umieścić nie więcej niż 30 dzieci; 

health condition requiring specialist care and 
rehabilitation and cannot be placed in family 
foster care or a care and education centre. 
The total number of 30 children at most may 
be placed in a regional care and therapy cen-
tre at the same time; 

 
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – 

umieszcza się w nim dzieci do ukończenia 
pierwszego roku życia, które wymagają spe-
cjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na 
przysposobienie nie mogą zostać umieszczo-
ne w rodzinnej pieczy zastępczej. W ośrodku 
w tym samym czasie można umieścić nie wię-
cej niż 20 dzieci. 

 3) pre-adoptive intervention centre – a centre 
where shall be placed children up to the 1 year 
old, requiring special care who, waiting for 
adoption, cannot be covered by family foster 
care. The total number of 20 children at most 
may be placed in a pre-adoptive intervention 
centre at the same time. 

 
11.  Dane o domach i zakładach pomocy spo-

łecznej dotyczą placówek, dla których organami 
prowadzącymi są: jednostki samorządu terytorial-
nego, stowarzyszenia, organizacje społeczne, 
kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, osoby 
fizyczne i prawne.  

 11.  Data concerning social welfare homes 
and facilities are related to the institutions for 
which the founding bodies are: local government 
units, associations, social organizations, churches 
and religious associations, foundations, natural 
and legal persons. 

 
Rodzaje domów i zakładów prezentuje się 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 
12 III 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 
930). 

 Types of social welfare homes and facilities are 
presented in accordance with the Law on Social 
Assistance, dated 12 III 2004 (uniform text Jour-
nal of Laws 2016, item 930). 

 
 Dane o świadczeniach pomocy społecznej 

prezentuje się zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 III 2004 r. (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508).  

Uwaga: W miastach na prawach powiatu zada-
nia PCPR są wykonywane przez Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej. 

 Data on social benefits are presented accord-
ing to the Law on Social Assistance, dated 
12 III 2004 (uniform text Journal of Laws 2018, 
item 1508, with later amendments).  

Note: In cities with powiat status tasks of PCFS 
are fulfilled by the City Social Assistance Centres. 
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TABL. 1 (60).  ŁÓŻKA W SZPITALACH OGÓLNYCH, APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE I PUNKTY APTECZNE W 2017 R.  

 Stan w dniu 31 XII 

 BEDS IN GENERAL HOSPITALS, GENERALLY AVAILABLE PHARMACIES AND PHARMACEUTICAL    
 OUTLETS IN 2017 

                      As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Łóżka w szpitalach    
ogólnych 

Beds in general  
hospitals 

Aptekia 
Pharmaciesa 

Punkty aptecznea 
Pharmaceutical outletsa 

  
WOJEWÓDZTWO ................................. 14988 1157 135 
VOIVODSHIP  
Podregion krakowski ........................... 1422 223 36 
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  bocheński ............................................. 218 34 9 
  krakowski ............................................. 334 82 11 
  miechowski .......................................... 315 19 4 
  myślenicki ............................................... 291 38 4 
  proszowicki .......................................... 264 18 6 
  wielicki ..................................................... – 32 2 
Podregion m. Kraków .......................... 6165 314 – 
Subregion  
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Kraków .................................................... 6165 314 – 
Podregion nowosądecki ...................... 2031 164 31 
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  gorlicki .................................................. 466 36 9 
  limanowski ........................................... 459 40 12 
  nowosądecki ........................................... 333 49 10 
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Nowy Sącz ........................................... 773 39 – 
Podregion nowotarski ......................... 1818 110 21 
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  nowotarski ............................................ 733 55 10 
  suski ..................................................... 382 28 7 
  tatrzański ............................................. 703 27 4 
Podregion oświęcimski ....................... 1818 184 27 
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  chrzanowski ......................................... 546 46 6 
  olkuski .................................................. 478 39 4 
  oświęcimski .......................................... 491 53 5 
  wadowicki ............................................ 303 46 12 
Podregion tarnowski ........................... 1734 162 20 
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  brzeski ................................................. 275 32 4 
  dąbrowski ............................................. 246 18 3 
  tarnowski .............................................. 116 52 13 
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Tarnów ................................................. 1097 60 – 

a Patrz uwagi ogólne, ust. 5 na str. 320. 
Ź r ó d ł o: w zakresie łóżek w szpitalach ogólnych – dane Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
a See general notes, item 5 on page 320. 
S o u r c e: in regard to beds in general hospitals – data of the Ministry of Health and the Ministry of Interior. 
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TABL. 2 (61).  AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W 2017 R.    

 Stan w dniu 31 XII 

 OUT-PATIENT HEALTH CARE IN 2017 

 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Przychod-
nie 

Out-        
-patients 
depart-
ments 

Praktyki 
lekarskiea 
Medical 

practicesa 

Porady udzieloneb 
Consultations providedb 

w tys. 
in thous. 

na 1 
mieszkań-

ca 
per capita 

lekarskie 
medical 

stomatolo-
giczne 
dental 

w tys.     in thous. 

   
WOJEWÓDZTWO ................................. 1915 180 28491,8 8 24725,6 3766,2
VOIVODSHIP   

Podregion krakowski ........................... 374 30 4504,0 6 4022,6 481,4
Subregion   

Powiaty:       
Powiats:   

  bocheński ............................................. 54 4 742,9 7 665,0 77,8

  krakowski ............................................. 128 8 1503,2 5 1363,8 139,4

  miechowski .......................................... 22 8 407,2 8 360,0 47,2

  myślenicki ............................................... 95 3 894,6 7 764,2 130,4

  proszowicki .......................................... 23 3 279,8 6 253,1 26,7

  wielicki ..................................................... 52 4 676,3 5 616,4 59,9

Podregion m. Kraków .......................... 663 11 10824,2 14 9037,0 1787,2
Subregion   

Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status   

  Kraków .................................................... 663 11 10824,2 14 9037,0 1787,2

Podregion nowosądecki ...................... 283 60 3747,5 7 3293,2 454,2
Subregion   

Powiaty:       
Powiats:   

  gorlicki .................................................. 59 8 737,7 7 663,5 74,1

  limanowski ........................................... 64 26 807,1 6 691,7 115,4

  nowosądecki ........................................... 92 16 1014,9 5 908,0 106,9

Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status   

  Nowy Sącz ........................................... 68 10 1187,9 14 1030,1 157,9

a Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia lub z przychodniami. b W ciągu roku; 
łącznie z poradami opłacanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych – 
476980 porad. 

a Data concern entities that have signed contract with National Health Fund or with out-patients departments. b During the year; 
including consultations paid by patients (non-public funds); excluding consultations provided by doctors in admission rooms in 
general hospitals – 476980 consultations. 
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TABL. 2 (61).  AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W 2017 R. (dok.)   

 Stan w dniu 31 XII 

 OUT-PATIENT HEALTH CARE IN 2017 (cont.) 

 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Przychod-
nie 

Out-        
-patients 
depart-
ments 

Praktyki 
lekarskiea 
Medical 

practicesa 

Porady udzieloneb  
Consultations providedb 

w tys. 
in thous. 

na 1 
mieszkań-

ca 
per capita 

lekarskie 
medical 

stomatolo-
giczne 
dental 

w tys.     in thous. 

   
Podregion nowotarski ......................... 147 28 1983,7 6 1786,2 197,5 
Subregion   

Powiaty:        
Powiats:   

  nowotarski ............................................ 78 17 1066,0 6 964,2 101,7 

  suski ..................................................... 35 8 521,1 6 462,0 59,1 

  tatrzański ............................................. 34 3 396,7 6 360,0 36,6 

Podregion oświęcimski ....................... 222 15 3925,4 7 3530,2 395,1 
Subregion   

Powiaty:        
Powiats:   

  chrzanowski ......................................... 55 4 1026,6 8 931,6 95,0 

  olkuski .................................................. 49 2 826,7 7 749,5 77,2 

  oświęcimski .......................................... 64 3 1188,0 8 1059,9 128,1 

  wadowicki ............................................ 54 6 884,0 6 789,3 94,8 

Podregion tarnowski ........................... 226 36 3507,0 8 3056,3 450,7 
Subregion   

Powiaty:        
Powiats:   

  brzeski ................................................. 53 8 594,6 6 522,0 72,7 

  dąbrowski ............................................. 18 5 402,6 7 325,3 77,3 

  tarnowski .............................................. 82 9 973,4 5 859,4 114,0 

Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status   

  Tarnów ................................................. 73 14 1536,4 14 1349,6 186,7 

a Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia lub z przychodniami. b W ciągu roku; 
łącznie z poradami opłacanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych – 
476980 porad. 

a Data concern entities that have signed contract with National Health Fund or with out-patients departments. b During the year; 
including consultations paid by patients (non-public funds); excluding consultations provided by doctors in admission rooms in 
general hospitals – 476980 consultations. 
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TABL. 3 (62).  ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE W 2017 R.    

       Stan w dniu 31 XII 

       NURSERIES AND CHILDREN’S CLUBS IN 2017 

       As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Żłobki 
Nurseries 

Kluby dziecięce 
Children’s clubs 

Miejsca w żłob-
kach i klubach 
dziecięcycha 

Places in nurse-
ries and children’s 

clubsa 

Dzieci przebywa-
jące w żłobkach    

i klubach dziecię-
cych w ciągu 

rokua 
Children staying 
in nurseries and 
children’s clubs 
during the yeara 

  
WOJEWÓDZTWO ................................. 265 63 10857 15362
VOIVODSHIP  
Podregion krakowski ........................... 29 21 1173 1643
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  bocheński ............................................. 3 2 127 154
  krakowski ............................................. 11 6 445 580
  miechowski .......................................... 2 – 45 65
  myślenicki ............................................... 2 3 196 298
  proszowicki .......................................... 1 1 73 100
  wielicki ..................................................... 10 9 287 446
Podregion m. Kraków .......................... 163 19 6754 9558
Subregion  
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Kraków .................................................... 163 19 6754 9558
Podregion nowosądecki ..................... 25 2 911 1224
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  gorlicki .................................................. 3 – 91 122
  limanowski ........................................... 10 – 382 498
  nowosądecki ........................................... 5 1 109 140
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Nowy Sącz ........................................... 7 1 329 464
Podregion nowotarski ......................... 9 3 366 469
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  nowotarski ............................................ 8 – 254 334
  suski ..................................................... – 3 84 81
  tatrzański ............................................. 1 – 28 54
Podregion oświęcimski ....................... 21 17 924 1140
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  chrzanowski ......................................... 7 4 304 286
  olkuski .................................................. 3 8 310 408
  oświęcimski .......................................... 6 1 134 194
  wadowicki ............................................ 5 4 176 252
Podregion tarnowski ........................... 18 1 729 1328
Subregion  
Powiaty:     Powiats:  
  brzeski ................................................. 2 1 65 116
  dąbrowski ............................................. 2 – 81 107
  tarnowski .............................................. 5 – 110 157
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  
  Tarnów ................................................. 9 – 473 948

a Łącznie z oddziałami żłobkowymi. 
a Including nursery wards. 



OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

 
328 

TABL. 4 (63).  RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W 2017 R.    

 Stan w dniu 31 XII 

 FAMILY FOSTER CARE IN 2017 

 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione 
Related foster 

families 

Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

Non-professional 
foster families 

Rodziny zastępcze 
zawodowea 
Professional        

foster familiesa 

Rodzinne domy 
dziecka 

Foster homes 

liczba 
rodzin 
zastęp-
czych 

number 
of foster 
families 

dziecib 
childrenb 

liczba 
rodzin 
zastęp-
czych 

number 
of foster 
families 

dziecib 
childrenb 

liczba 
rodzin 
zastęp-
czych 

number 
of foster 
families 

dziecib 
childrenb 

liczba 
rodzin 
zastęp-
czych 

number 
of foster 
families 

dziecib 
childrenb 

    
WOJEWÓDZTWO .................. 1232 1589 621 831 167 400 25 163 
VOIVODSHIP    
Podregion krakowski ............ 206 270 112 152 40 96 8 54 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  bocheński .............................. 59 73 20 31 3 7 3 24 
  krakowski .............................. 80 107 40 46 20 47 4 20 
  miechowski ............................ 22 28 11 18 1 3 – – 
  myślenicki ................................ 8 19 11 15 3 10 – – 
  proszowicki ............................ 10 11 7 13 4 8 1 10 
  wielicki ..................................... 27 32 23 29 9 21 – – 
Podregion m. Kraków ........... 284 350 101 122 37 55 2 8 
Subregion    
Miasto na prawach powiatu    
City with powiat status    
  Kraków ..................................... 284 350 101 122 37 55 2 8 
Podregion nowosądecki ....... 179 246 124 180 24 74 7 50 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  gorlicki ................................... 44 54 21 36 5 17 2 19 
  limanowski ............................. 31 52 36 49 5 14 1 7 
  nowosądecki ............................ 52 71 50 76 4 14 1 1 
Miasto na prawach powiatu    
City with powiat status    
  Nowy Sącz ............................ 52 69 17 19 10 29 3 23 
Podregion nowotarski .......... 122 161 80 107 21 58 1 8 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  nowotarski ............................. 62 80 42 61 10 28 – – 
  suski ...................................... 25 38 21 25 6 15 1 8 
  tatrzański ............................... 35 43 17 21 5 15 – – 
Podregion oświęcimski ........ 307 385 126 173 26 75 5 32 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  chrzanowski .......................... 80 100 28 37 5 12 1 8 
  olkuski ................................... 88 104 17 22 7 20 1 8 
  oświęcimski ........................... 83 107 40 57 6 10 – – 
  wadowicki .............................. 56 74 41 57 8 33 3 16 
Podregion tarnowski ............. 134 177 78 97 19 42 2 11 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  brzeski ................................... 21 29 15 16 4 9 – – 
  dąbrowski .............................. 16 23 7 10 1 3 – – 
  tarnowski ............................... 46 64 27 38 9 19 1 7 
Miasto na prawach powiatu    
City with powiat status    
  Tarnów .................................. 51 61 29 33 5 11 1 4 

a W tym rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. b W wieku 0–24 lata. 
a Of which professional specialized foster families and professional foster families performing the function of a family 

emergency house.  b At the age of 0–24. 
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TABL. 5 (64). INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA1 W 2017 R.                                 
                        Stan w dniu 31 XII 

 INSTITUTIONAL FOSTER CARE1 IN 2017 
 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

 
a – placówki/centres 
b – miejsca/places 
c – wychowankowie/residents 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
Care and education centres 

ogółem 
total 

w tym     of which 

socjalizacyjne 
socialization 

interwencyjne 
intervention 

rodzinne 
family 

łączące zada-
nia placówek 

combining 
tasks of the 

centres 

   
WOJEWÓDZTWO ........... a 85 47 5 22 3
VOIVODSHIP b 1226 773 96 172 96
 c 1045 678 51 146 86
Podregion krakowski ..... a 9 7 1 1 –
Subregion  b 186 162 14 10 –
 c 150 130 10 10 –
Powiaty:     Powiats:   
  bocheński ....................... a 1 1 – – –
 b 28 28 – – –
 c 25 25  
  krakowski ....................... a 4 2 1 1 –
 b 76 52 14 10 –
 c 56 36 10 10 –
  miechowski .................... a 2 2 – – –
 b 38 38 – – –
 c 36 36 – – –
  myślenicki ...................... a 1 1 – – –
 b 14 14 – – –
 c 10 10 – – –
  proszowicki .................... a – – – – –
 b – – – – –
 c – – – – –
  wielicki .............................. a 1 1 – – –
 b 30 30 – – –
 c 23 23 – – –
Podregion m. Kraków .... a 35 19 2 5 1
Subregion b 414 214 38 35 38
 c 373 197 27 29 36
Miasto na prawach powiatu    
City with powiat status   
  Kraków ............................. a 35 19 2 5 1

 b 414 214 38 35 38
 c 373 197 27 29 36
Podregion nowosądecki a 14 10 1 3 –
Subregion b 209 155 30 24 –
 c 153 124 5 24 –
Powiaty:     Powiats:   
  gorlicki ............................ a 3 3 – – –
 b 34 34 – – –
 c 28 28 – – –
  limanowski ..................... a 2 2 – – –
 b 21 21 – – –
 c 21 21 – – –
  nowosądecki .................... a 3 3 – – –
 b 56 56 – – –
 c 44 44 – – –
Miasto na prawach powiatu    
City with powiat status   
  Nowy Sącz ..................... a 6 2 1 3 –
 b 98 44 30 24 –
 c 60 31 5 24 –

1 Ponadto działało 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego. 
1 Moreover there were 8 care and education centres of specialist therapy type. 
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TABL. 5 (64). INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA1 W 2017 R. (dok.)                               
                        Stan w dniu 31 XII 

 INSTITUTIONAL FOSTER CARE1 IN 2017 (cont.) 
 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

 
a – placówki/centres 
b – miejsca/places 
c – wychowankowie/residents 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
Care and education centres 

ogółem 
total 

w tym     of which 

socjalizacyjne 
socialization 

interwencyjne 
intervention 

rodzinne 
family 

łączące zada-
nia placówek 

combining 
tasks of the 

centres 

    
Podregion nowotarski … a 6 – – 5 1 
Subregion b 67 – – 39 28 
      c 64 – – 41 23 

Powiaty     Powiats:    

  nowotarski ...................... a 3 – – 3 – 
 b 24 – – 24 – 
 c 26 – – 26 – 

  suski ............................... a 1 – – 1 – 
 b 8 – – 8 – 
 c 8 – – 8 – 

  tatrzański ........................ a 2 – – 1 1 
 b 35 – – 7 28 
 c 30 – – 7 23 

Podregion oświęcimski a 13 4 – 8 1 
Subregion b 203 109 – 64 30 
 c 171 102 – 42 27 

Powiaty:     Powiats:    

  chrzanowski ................... a 3 1 – 2 – 
 b 44 28 – 16 – 
 c 39 23 – 16 – 

  olkuski ............................ a 1 – – – 1 
 b 30 – – – 30 
 c 27 – – – 27 

  oświęcimski .................... a 8 2 – 6 – 
 b 103 55 – 48 – 
 c 78 52 – 26 – 

  wadowicki ....................... a 1 1 – – – 
 b 26 26 – – – 
 c 27 27 – – – 

Podregion tarnowski ..... a 8 7 1 – – 
Subregion b 147 133 14 – – 
 c 134 125 9 – – 

Powiaty:     Powiats:    

  brzeski ............................ a 1 1 – – – 
 b 30 30 – – – 
 c 28 28 – – – 

  dąbrowski ....................... a 1 1 – – – 
 b 25 25 – – – 
 c 25 25 – – – 

  tarnowski ........................ a 2 2 – – – 
 b 40 40 – – – 
 c 36 36 – – – 

Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status    

  Tarnów ........................... a 4 3 1 – – 
 b 52 38 14 – – 
 c 45 36 9 – – 

1 Ponadto działało 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego. 
1 Moreover there were 8 care and education centres of specialist therapy type. 
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TABL. 6 (65). POMOC SPOŁECZNA STACJONARNA W 2017 R.                                 
                        Stan w dniu 31 XII 

STATIONARY SOCIAL WELFARE IN 2017 
 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Domy i zakłady (bez filii) 
Homes and facilities 
(excluding branches) 

Miejsca                  
(łącznie z filiami) 

Places                   
(including branches) 

Mieszkańcy               
(łącznie z filiami) 

Residents                 
(including branches) 

  
WOJEWÓDZTWO ................................. 163 10550 10056
VOIVODSHIP  

Podregion krakowski ........................... 34 2250 2210
Subregion  

Powiaty:     Powiats:  

  bocheński ............................................. 2 277 277
  krakowski ............................................. 12 965 935
  miechowski .......................................... 6 358 357

  myślenicki ............................................... 5 248 245
  proszowicki .......................................... 3 177 174
  wielicki ..................................................... 6 225 222

Podregion m. Kraków .......................... 30 2854 2746
Subregion  

Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  

  Kraków .................................................... 30 2854 2746

Podregion nowosądecki ...................... 25 1643 1522
Subregion  

Powiaty:     Powiats:  
  gorlicki .................................................. 4 301 300

  limanowski ........................................... 6 388 381
  nowosądecki ........................................... 8 423 381
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  

  Nowy Sącz ........................................... 7 531 460
Podregion nowotarski ......................... 15 714 638
Subregion  

Powiaty:     Powiats:  

  nowotarski ............................................ 6 283 260
  suski ..................................................... 4 212 198
  tatrzański ............................................. 5 219 180

Podregion oświęcimski ....................... 28 1529 1484
Subregion  

Powiaty:     Powiats:  
  chrzanowski ......................................... 6 225 226

  olkuski .................................................. 6 398 395
  oświęcimski .......................................... 7 409 390
  wadowicki ............................................ 9 497 473

Podregion tarnowski ........................... 31 1560 1456
Subregion  

Powiaty:     Powiats:  
  brzeski ................................................. 5 129 127

  dąbrowski ............................................. 2 102 102
  tarnowski .............................................. 13 710 689
Miasto na prawach powiatu  
City with powiat status  

  Tarnów ................................................. 11 619 538   
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TABL. 7 (66). ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJa W 2017 R. 

SOCIAL WELFARE BENEFITSa IN 2017 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Udzielone świadczenia     Benefits granted 

ogółem 
total 

zrealizowane przez     realized by 

na 1            
mieszkańca w zł 
per capita in zl 

Powiatowe 
Centra Pomocy 

Rodzinie 
Powiat Centres 

for Family 
Support 

Gminy 
Gminas 

zadania zlecone 
assigned tasks 

zadania własne 
own tasks 

w tys. zł     in thous. zl 

    
WOJEWÓDZTWO ........... 262741,3 631,7 9910,2 252199,3 77,6 
VOIVODSHIP    
Podregion krakowski ..... 39270,9 54,5 1127,3 38089,0 54,3 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  bocheński ....................... 5954,8 7,9 127,0 5819,8 56,2 
  krakowski ....................... 13192,5 10,5 266,2 12915,8 48,2 
  miechowski .................... 2906,3 4,4 110,1 2791,8 58,8 
  myślenicki ........................ 6613,1 7,2 192,0 6413,9 52,5 
  proszowicki .................... 2192,1 – 10,2 2181,9 50,3 
  wielicki .............................. 8412,1 24,5 421,9 7965,7 67,8 
Podregion m. Kraków .... 85823,9 242,0 3252,5 82329,4 111,9 
Subregion   
Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status    
  Kraków ............................. 85823,9 242,0 3252,5 82329,4 111,9 
Podregion nowosądecki .. 49993,3 77,4 4108,2 45807,8 93,0 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  gorlicki ............................ 10672,2 10,3 742,4 9919,5 97,9 
  limanowski ..................... 11360,2 8,3 1268,2 10083,7 87,1 
  nowosądecki .................... 18430,8 6,2 1473,9 16950,8 86,0 
Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status   
  Nowy Sącz ..................... 9530,1 52,5 623,7 8853,9 113,5 
Podregion nowotarski ...... 17519,8 33,7 110,9 17375,1 51,0 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  nowotarski ...................... 8298,5 23,1 67,0 8208,5 43,4 
  suski ............................... 5202,6 10,7 5,3 5186,6 61,7 
  tatrzański ........................ 4018,7 – 38,7 3980,0 59,1 
Podregion oświęcimski . 36311,3 163,2 519,6 35628,6 65,7 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  chrzanowski ................... 12634,1 83,6 348,7 12201,7 100,4 
  olkuski ............................ 6863,6 12,4 36,8 6814,4 60,9 
  oświęcimski .................... 8982,4 50,1 103,7 8828,7 58,2 
  wadowicki ....................... 7831,2 17,0 30,4 7783,8 49,0 
Podregion tarnowski ..... 33822,2 61,0 791,8 32969,4 73,0 
Subregion    
Powiaty:     Powiats:    
  brzeski ............................ 4892,3 10,6 107,4 4774,3 52,6 
  dąbrowski ....................... 4984,8 11,4 166,1 4807,3 84,0 
  tarnowski ........................ 12039,3 – 346,4 11692,9 59,9 
Miasto na prawach powiatu   
City with powiat status    
  Tarnów ........................... 11905,8 39,0 171,9 11694,9 108,4 

a Realizowane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie bez pomocy GOPS  
w formie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. 

Ź r ó d ł o: dane administracyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
a Realized by Gmina Social Assistance Centres and Powiat Centres for Family Support excluding assistance of GSAC 

in form of payments for residence in social welfare homes. 
S o u r c e: administrative data of the Ministry of Labour and Social Policy.  
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