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 PRZEDMOWA  

 

 

 

Przekazuję Państwu kolejną edycję publikacji „Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016”.  

Komentarz analityczny oraz tablice składają się z dwóch głównych działów tematycznych:  

• ochrony zdrowia, w którym zaprezentowano informacje o szpitalach, działalności zakładów 

ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, z zakresu krwiodawstwa, ratownictwa medycznego 

oraz pomocy doraźnej, o aptekach i punktach aptecznych ogólnodostępnych oraz zachorowaniach na 

niektóre choroby zakaźne i zatrucia;  

• opieki społecznej, który zawiera dane o żłobkach, liczbie i strukturze placówek pomocy społecznej,  

pracownikach, wolontariuszach oraz formach udzielanej pomocy, a także o korzystających z pomocy 

tych placówek.  

Informacje zawarte w publikacji prezentowane są w podziale na podregiony i powiaty,  

a wybrane zagadnienia także na tle kraju i innych województw.  

Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we 

Wrocławiu: http://wroclaw.stat.gov.pl/. 

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie dla interesującym źródłem wiedzy na temat 

ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwie dolnośląskim.  
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Preface 
 

 

 

I am presenting you the next edition of the publication "Health and social welfare in dolnośląskie 

voivodship in years 2014-2016". 

The analytical commentary and tables consist of two main thematic sections: 

• health care, which presents information on hospitals, the operation of outpatient and stationary health 

care facilities, in the field of blood donation, emergency medical services and emergency care, about 

pharmacies and publicly available pharmacy points as well as illnesses of some contagious diseases 

and poisoning; 

• social care, which containing data on nurseries, the number and structure of social welfare 

institutions, employees, volunteers and various forms of assistance provided, as well as about benefiting 

from help. 

The information contained in the publication is presented by subregions and powiats, 

and selected issues also against the background of the country and other provinces. 

      The publication is available in electronic form on the Statistical Office in Wrocław website at: 

http://wroclaw.stat.gov.pl/. 

I hope that this study will be an interesting source of knowledge about health care and social care 

in the dolnoslaskie voivodship. 

 

 

 

 

 

 

 

         Director of the Statistical Office 

in Wrocław 

 

 

 

 

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Ph.D. 
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UWAGI METODYCZNE  

1. ŹRÓDŁA DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Podstawowym źródłem informacji prezentowanych w publikacji są wyniki badań 

statystycznych prowadzonych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, 

zarówno przez Główny Urząd Statystyczny jak i w ramach statystyki resortowej1 (Ministerstwa 

Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Źródłem uzupełniającym są dane 

administracyjne i opracowania zbiorcze pozyskane z instytucji działających w obszarze opieki 

zdrowotnej. 

W ramach sprawozdawczości GUS badane są: placówki lecznictwa uzdrowiskowego  

i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej (formularz ZD-2), jednostki ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej (ZD-3), jednostki ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej (ZD-4), apteki i punkty 

apteczne (ZD-5). Dane na temat kadry medycznej pracującej w stacjonarnych zakładach pomocy 

społecznej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych pochodzą odpowiednio ze sprawozdania PS-03  

i OD-1.  

Badaniami objęte są przedsiębiorstwa/zakłady lecznicze lub jednostki organizacyjne 

przedsiębiorstw/zakładów leczniczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą działające na 

terenie kraju, bez względu na formę finansowania i podległość organizacyjną podmiotu świadczącego 

usługi (np. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki samorządu 

terytorialnego - województwo, powiat czy gmina, a także organizacje społeczne, kościoły, związki 

wyznaniowe) oraz praktyki lekarskie realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków 

publicznych itp. 

W ramach badania lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji 

leczniczej (ZD-2) pozyskiwane są informacje o liczbie zakładów, bazie łóżkowej, liczbie pacjentów 

stacjonarnych i ambulatoryjnych według płci i wieku. W zakresie kuracjuszy leczonych stacjonarnie 

zbierane są dane o liczbie osób dofinansowanych przez NFZ, pacjentach dofinansowanych przez ZUS 

i KRUS, kuracjuszach pełnopłatnych (w tym cudzoziemcach), a także o osobach, które uzyskały 

dofinansowanie z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w badanych placówkach. 

Pozyskiwane są również dane o liczbie i rodzajach wykonanych zabiegów przyrodoleczniczych. 

W przypadku lecznictwa ambulatoryjnego (ZD-3) zbierane są informacje o liczbie przychodni 

i praktyk lekarskich oraz o poradach udzielonych przez lekarzy i lekarzy dentystów w przychodniach,  

a także w ramach praktyk lekarskich. Sprawozdawczością obejmuje się podstawową i specjalistyczną 

ambulatoryjną opiekę zdrowotną, zarówno w miastach, jak i na wsi. Dane na temat liczby porad 

gromadzone są z uwzględnieniem płci i wieku pacjentów. 

1 Jednostki, dla których organem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, począwszy od 2012 r., objęte są sprawozdawczością odpowiednio Głównego 

Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Zdrowia. 
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W badaniu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (ZD-4) gromadzone są m.in. dane  

o liczbie jednostek systemu ratownictwa medycznego ujętych w planach wojewodów, w tym 

0 szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach wyjazdowych wraz z danymi na temat kadry 

medycznej w nich pracującej, a także dane o wyjazdach do nagłych wypadków w miejscu ich zdarzenia, 

jak też o liczbie osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w miejscu wypadku. Badanie to 

obejmuje także liczbę świadczeń udzielonych ambulatoryjnie w izbie przyjęć oraz w szpitalnym 

oddziale ratunkowym, a także działalność stacjonarną szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakres 

informacji o systemie ratownictwa medycznego poszerzony został o dane pozyskane od wojewodów, 

opracowane na podstawie wojewódzkich planów działania systemu. 

Formularz ZD-5 dostarcza informacji na temat aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) 

1 punktów aptecznych. Przedmiotem badania jest rodzaj placówki, zakres świadczonych usług (pełnione 

dyżury, wykonywanie leków recepturowych), a także personel aptek i punktów aptecznych. 

Zamieszczone w publikacji dane o zachorowaniach pochodzą ze sprawozdawczości resortowej 

i rejestrów Ministerstwa Zdrowia. Źródłem informacji  są roczne  sprawozdania statystyczne  

o symbolach: MZ-14 (choroby weneryczne), MZ-15 (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 

oraz uzależnienia), MZ-56 (choroby zakaźne) a także dane Centralnego Rejestru Nowotworów oraz 

Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę. 

Dane o pracownikach medycznych, stacjonarnej opiece zdrowotnej - szpitale i zakłady opieki 

długoterminowej, zakładach psychiatrycznych oraz krwiodawstwie, pochodzą ze sprawozdawczości 

resortowej Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Źródłem informacji są 

roczne sprawozdania statystyczne o symbolach: MZ-29 i MSW-43 (opieka szpitalna), MZ-29 i MSW-

33 (stacjonarna opieka długoterminowa), MZ-10, MZ-88, MZ-88A i MZ-89 (m.in. informacje  

o pracownikach  medycznych  pracujących  przy  pacjencie  oraz  w  administracji rządowej  

i samorządowej, w NFZ oraz wyższych uczelniach kształcących personel medyczny, a także  

o pracownikach posiadających specjalizacje medyczne), MZ-42 (krwiodawstwo). 

Uzupełnieniem informacji o kadrze medycznej pracującej z pacjentem są wyniki badań 

Głównego Urzędu Statystycznego: PS-03 Domy Pomocy Społecznej oraz OD-1 Badanie żłobków  

i klubów dziecięcych. 

Źródłem danych o stacjonarnych zakładach opieki psychiatrycznej jest Roczne sprawozdanie  

z zakładów całodobowej opieki psychiatrycznej w 2016 r. opracowane przez Instytut Psychiatrii  

i Neurologii na podstawie sprawozdania MZ-30. 

Dane dotyczące krwiodawstwa dostarcza Narodowe Centrum Krwi oraz Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Pozyskane informacje z zakresu krwiodawstwa zawierają dane 

pozyskane  
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z regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

2. PODSTAWOWE WYJAŚNIENIA METODYCZNE 

Dane prezentowane w publikacji - jeśli nie zaznaczono inaczej - obejmują nie tylko placówki 

podległe Ministerstwu Zdrowia, ale także placówki podległe resortom obrony narodowej i spraw 

wewnętrznych; oznacza to, że prezentowane dane o pracownikach medycznych, o ambulatoryjnej  

i stacjonarnej opiece zdrowotnej nie mogą być wprost porównywane z wielkościami prezentowanymi 

we wcześniejszych edycjach (przed 2012 r.) niniejszej publikacji. Zamieszczone w publikacji dane nie 

obejmują informacji dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych. 

Liczby opisujące zasoby systemu opieki zdrowotnej podawane są według stanu na dzień 31 grudnia, 

natomiast liczby opisujące działalność badanych placówek dotyczą działalności podejmowanej w ciągu 

roku. Przy przeliczaniu danych stanowiących stan w końcu roku (np. łóżka w szpitalach, liczba 

przychodni) na mieszkańców (na 1000 ludności) przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, 

a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku (np. leczeni) — ludność 

według stanu w dniu 30 VI. 

W niniejszej publikacji liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie 

danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Drobne 

rozbieżności w sumowaniu danych na „ogółem" występujące w części analitycznej i w aneksie 

tabelarycznym wynikają z automatycznych zaokrągleń. 

Dane i analizy zawarte w publikacji uwzględniają strukturę opieki zdrowotnej obowiązującą po 

wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej2. Do chwili wejścia w życie tej ustawy, podmioty 

udzielające świadczeń opieki zdrowotnej (prowadzące działalność leczniczą) można było podzielić na 

kilka grup: 

• zakłady opieki zdrowotnej - publiczne lub niepubliczne, 

• indywidualne praktyki lekarskie, 

• indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, 

• grupowe praktyki lekarskie, 

• indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek i 

położnych lub grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, 

• osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Ustawa o działalności leczniczej w zasadzie zachowała wszystkie formy udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej, wprowadziła natomiast nowe nazewnictwo oraz klasyfikację podmiotów, które 

2 Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 



 

9 

udzielają świadczeń opieki zdrowotnej (prowadzą działalność leczniczą). Wszystkie podmioty, które 

udzielają świadczeń zdrowotnych, zostały określone mianem podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła jednocześnie, inaczej niż Ustawa o zakładach 

opieki zdrowotnej, podział wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dwie 

kategorie, tj. podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe.  

Podmiotami leczniczymi – zgodnie z ustawą - są: 

• przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

• jednostki budżetowe posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą  

chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

• instytuty badawcze, 

• fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony 

zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 

• kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe - w zakresie, w jakim wykonują działalność 

leczniczą. 

Z kolei do praktyk zawodowych można zaliczyć np.: 

• praktykę zawodową wykonywaną przez lekarzy, 

• praktykę zawodową wykonywaną przez pielęgniarki. 

Do najistotniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o działalności leczniczej, zaliczyć należy 

ustawowe rozróżnienie terminów: podmiot leczniczy oraz przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu 

leczniczego. Na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustawodawca nie czynił rozróżnienia 

między podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo/zakład leczniczy, w którym udziela się świadczeń 

zdrowotnych, a samym przedsiębiorstwem/zakładem leczniczym. Posługiwał się on jedynie pojęciem 

zakładu opieki zdrowotnej zdefiniowanym, jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków 

majątkowych, przy czym zakład opieki zdrowotnej nie był traktowany jako podmiot prawny, a mimo to 

w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stroną umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej był nie podmiot leczniczy a właśnie zakład opieki zdrowotnej. 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wyeliminowała te niezgodności. Ponadto 

ustawa o działalności leczniczej wprowadziła zmiany w obrębie klasyfikacji podmiotów leczniczych. 

Zrezygnowano z międzynarodowej klasyfikacji dostawców opieki zdrowotnej (HP) na rzecz trzech 

rodzajów działalności: 

• stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne (szpital); 

• stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne (np. zakłady opiekuńczo-  

lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji leczniczej, hospicja); 

• ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - np. przychodnie, ośrodki zdrowia, laboratoria, zakłady 

diagnostyczne. 
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W dniu 15 lipca 2016 weszła w życie zmiana ustawy o działalności leczniczej3, która zastąpiła 

pojęcie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pojęciem zakładu leczniczego. Zmiana ta nie miała 

jednak wpływu na porównywalność statystyk. 

Obowiązkiem klasyfikowania objęto nie jak do tej pory jednostki organizacyjne, ale 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/zakładu leczniczego. Przedsiębiorstwo/zakład leczniczy 

starano się ponadto utożsamić z jednostką lokalną występującą w rejestrze REGON. Każde 

przedsiębiorstwo/zakład leczniczy wyodrębnione na mocy przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej i odzwierciedlone w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą powinno mieć zawsze swój odpowiednik w postaci jednostki lokalnej wyodrębnionej na 

podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i odzwierciedlonej w rejestrze 

REGON. 

W związku ze zmianą struktury opieki zdrowotnej zwłaszcza poprzez wprowadzenie pojęcia 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/zakładu leczniczego mogą wystąpić różnice w stosunku do 

statystyk z lat poprzednich. Badaniami statystycznymi, których wyniki prezentowane są w niniejszej 

publikacji objęto przedsiębiorstwa/zakłady lecznicze lub jednostki organizacyjne przedsię-

biorstw/zakładów leczniczych podmiotów leczniczych zarejestrowane4 w Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą. Do identyfikacji podmiotów objętych badaniami (formularze 

ZD-2, ZD-3 i ZD-4) wykorzystano numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, część II, III, IV, V 

i VI kodu resortowego oraz kod rodzaju praktyki zawodowej i kod zawodu lekarza/lekarza dentysty 

nadanego w procesie rejestracji podmiotu leczniczego. 

Przy tworzeniu operatów do badań ZD-2 i ZD-3 wykorzystano również dane z systemów 

informacyjnych NFZ o świadczeniodawcach realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze 

środków publicznych, a w przypadku badania ZD-4 - dane z systemów informacyjnych wojewodów w 

zakresie ratownictwa medycznego, według stanu na dzień 31.12.2015 r. Dane o zachorowaniach podaje 

się według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Rewizja 

X - obowiązująca od 1997 r.). Prezentowane w publikacji dane o ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

obejmują również działalność praktyk lekarskich i stomatologicznych (indywidualnych, 

indywidualnych specjalistycznych i grupowych), które podpisały umowy z NFZ na udzielanie 

świadczeń w ramach środków publicznych. 

Badanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadzone za pomocą formularza ZD-3, nie 

obejmuje praktyk lekarskich i stomatologicznych, działających wyłącznie w ramach środków 

niepublicznych. Ich działalność jest badana w ramach sprawozdawczości finansowej realizowanej 

metodą reprezentacyjną za pomocą formularza SP-3. 

3 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 960). 

4 Według stanu na dzień 31.12.2015 r. 
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W prezentowanych wynikach badań pod pojęciem przychodni należy rozumieć również: ośrodki 

zdrowia, poradnie, ambulatoria i izby chorych oraz zakłady badań diagnostycznych i medyczne 

laboratoria diagnostyczne. W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zastosowano następujące rozróżnienie 

porad udzielonych przez lekarzy i lekarzy dentystów: porady udzielone w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej -porady udzielone w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza 

rodzinnego, porady specjalistyczne - porady udzielone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie 

medycyny oraz przez lekarzy dentystów. 

Badaniem na formularzu ZD-5 objęte są apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki 

zakładowe w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości. Nie wlicza się do nich aptek działających w strukturze 

i na potrzeby szpitali. Zgodnie z ustawą5 punkty apteczne tworzone po dniu wejścia w życie ustawy 

mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona 

apteka ogólnodostępna. 

Do utworzenia wykazu aptek i punktów aptecznych objętych badaniem ZD-5 wykorzystano 

informacje z rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz 

rejestru udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej 

prowadzonych przez wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (według stanu na dzień 

31.12.2016 r.). Wymienione w badaniach ZD-2, ZD-3, ZD-5 poszczególne rodzaje udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych nie muszą spełniać wymogów zawartych w Rozporządzeniu6 Ministra 

Infrastruktury. Dane na temat kadry medycznej pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i GUS. Dane o kadrze pracującej bezpośrednio z 

pacjentem dotyczą osób pracujących w placówkach opieki zdrowotnej a także w żłobkach, klubach 

dziecięcych i domach pomocy społecznej, gdzie świadczona praca uznawana jest jako wykonywanie 

zawodu medycznego, bez względu na formę zatrudnienia (samozatrudnienie, umowa o pracę, umowa 

cywilno-prawna). Każdy pracownik jest liczony tylko raz, w głównym miejscu pracy, określonym na 

podstawie oświadczenia pracującego. 

Ze względu na niepełną realizację obowiązku statystycznego przez praktyki zawodowe (głównie 

lekarskie i stomatologiczne), dane dotyczące osób pracujących bezpośrednio z pacjentem mogą być 

niższe niż stan faktyczny w zakresie zawodów, w których stosunkowo często prywatna praktyka jest 

głównym miejscem pracy (np. dentyści). 

Dane o łóżkach w placówkach opieki stacjonarnej, przekazywane do instytucji 

międzynarodowych, dotyczą łącznej liczby łóżek w szpitalnictwie (HP.1) oraz opiece długoterminowej 

(HP.2) na terenie całej Polski. Prezentowane w publikacji dane (Tabl. 9) zostały przeliczone zgodnie  

z nowymi wymaganiami OECD/Eurostat. 

5 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn.zm). 
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Do łóżek szpitalnych (HP.1) zaliczono łóżka w szpitalach ogólnych (HP.1.1), psychiatrycznych 

(HP.1.2), specjalistycznych (HP.1.3) oraz w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach. Uwzględniono 

tu wszystkie łóżka w szpitalu dostępne dla pacjenta, stale utrzymywane i obsługiwane przez personel 

medyczny. Od 2008 r. liczba łóżek w szpitalach podawana jest łącznie z łóżkami i inkubatorami dla 

noworodków (oddziały neonatologiczne) w związku ze zmianą metodologii liczenia łóżek w szpitalach 

wprowadzoną przez resort zdrowia. 

Do łóżek opieki długoterminowej (HP.2) zaliczono łóżka dla osób wymagających trwałej opieki 

leczniczej i pielęgnacyjnej na skutek chronicznego upośledzenia oraz ograniczonej samodzielności  

w życiu codziennym, znajdujące się w zakładach zapewniających przede wszystkim opiekę 

długoterminową w połączeniu z pielęgnacją, nadzorem oraz innymi rodzajami opieki. Dane nie 

obejmują łóżek w zakładach o profilu psychiatrycznym. Opieka ta może stanowić połączenie świadczeń 

socjalnych oraz usług zdrowotnych. Do tej kategorii zaliczono łóżka w zakładach opiekuńczo-

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych typu ogólnego, hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej  

w zakresie domów pomocy społecznej oddziały dla osób: przewlekle somatycznie chorych, 

niepełnosprawnych fizycznie, niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. 

Dane o poszczególnych typach placówek opieki stacjonarnej odnoszą się do 

przedsiębiorstw/zakładów leczniczych podmiotów leczniczych albo jednostek organizacyjnych lub 

komórek (oddziałów) tych zakładów, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność określonego 

rodzaju. 

Z uwagi na zmiany prawne (ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.) mające wpływ 

na sposób wyodrębniania i rejestracji placówek (w tym szpitali) dane dotyczące liczby szpitali są 

nieporównywalne z danymi przed 2012 r. Placówki medyczne (jednostki organizacyjne), które do 2011 

r. były traktowane jako filie szpitali, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

mogą stanowić odrębny szpital. 

Liczba szpitali dotyczy przedsiębiorstw/zakładów leczniczych albo wydzielonych jednostek 

organizacyjnych przedsiębiorstw/zakładów leczniczych (filii), w których podmiot leczniczy wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. 

Przedsiębiorstwa/zakłady  lecznicze  podmiotów  leczniczych udzielające  wyłącznie świadczeń  

z zamiarem ich zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (szpitale dzienne) nie zostały 

uwzględnione w liczbie szpitali. 

Dane o szpitalach dotyczą wyłącznie zakładów, które wykazały przynajmniej jedno łóżko opieki 

stacjonarnej. Wyjątek stanowi Tabl. 17 - gdzie wraz z działalnością dzienną prowadzoną w szpitalach 

stacjonarnych została ujęta działalność szpitali dziennych (jednego dnia). 
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Liczba łóżek w szpitalach podawana jest łącznie z łóżkami dla noworodków i inkubatorami, 

zgodnie z przyjętą w 2008 r. przez resort zdrowia metodologią liczenia łóżek w szpitalach. Do liczby 

łóżek nie są wliczane miejsca dzienne. Dane o oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych 

prezentowane są dla 35 grup rodzajów oddziałów, opracowywanych przez autora badania (Ministerstwo 

Zdrowia), w oparciu o część VIII kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki 

organizacyjnej zakładu leczniczego określonego w rozporządzeniu7 Ministra Zdrowia w sprawie 

systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Dane  

o liczbie oddziałów dotyczą oddziałów które są zarejestrowane w RPWDL i które wykazały działalność 

na sprawozdaniu MZ-29. 

Liczba osób w szpitalach bez ruchu międzyoddziałowego jest to liczba osób wpisanych w księdze 

głównej szpitala. Osoba przebywająca w szpitalu kilkakrotnie w ciągu roku, liczona jest za każdym 

razem niezależnie. Do zakładów opieki długoterminowej zalicza się zakłady opiekuńczo-lecznicze  

i pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu ogólnym i psychiatrycznym. 

Do zakładów opieki hospicyjno-paliatywnej zalicza się hospicja i oddziały opieki paliatywnej. 

Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych7 określa występowanie tych 

oddziałów w grupie zakładów o charakterze opiekuńczym zaliczając je w ten sposób do szeroko 

rozumianej opieki długoterminowej. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonują w oparciu  

o ustawę o działalności leczniczej8 oraz ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych9. 

Uzdrowisko - to obszar, na terenie którego jest prowadzone leczenie uzdrowiskowe. Został on 

wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się tam naturalnych surowców leczniczych. 

Obszar ten spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 

Stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej objęte badaniem ZD-2 są to m.in. placówki 

zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z wykorzystaniem kodu 

specjalności typowego dla zakładów rehabilitacji leczniczej działających w trybie ambulatoryjnym, 

które jednakże zarejestrowały łóżka i prowadzą działalność stacjonarną (Dz. U. z 2012 r., poz. 594). 

Zgodnie z ustawą10 jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są: 

• szpitalne oddziały ratunkowe, 

• zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których świadczenia 

z dysponentami jednostek zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na 

wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.  

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich 

nadawania (Dz. U. 2012 r. poz. 594). 

8 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). 

9 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016, poz. 879, 

960). 

10 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.).  
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Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali 

wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego. 

W przekrojach terytorialnych dane o pacjentach prezentowane są zgodnie z miejscem udzielenia 

świadczenia zdrowotnego, a nie miejscem zamieszkania pacjenta. Jako miejsce udzielenia świadczenia 

zdrowotnego przyjęto lokalizację badanych placówek, w niektórych przypadkach inną niż lokalizacja 

jednostki nadrzędnej. 

Dane dotyczące krwiodawstwa pozyskane z Narodowego Centrum Krwi (NCK) i dotyczące 

krwiodawstwa realizowanego w ośrodkach regionalnych i terenowych stacjach działających w ramach 

NCK prezentowane są w przekroju wojewódzkim, z kolei dane pozyskane z Wojskowego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA dostępne 

są tylko na poziomie kraju. 

3. PODSTAWOWE DEFINICJE 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych11 - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej 

opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach 

niewymagających ich udzielenia w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, 

stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach 

przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń 

lub w miejscu pobytu pacjenta. 

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych11 są udzielane na 

podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia opieki  zdrowotnej są 

udzielane  bez  skierowania lekarza ubezpieczenia. Specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne realizo-

wane są przez poradnie i przychodnie specjalistyczne lub przez specjalistyczne praktyki lekarskie. 

Apteka - placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą  

w szczególności usługi farmaceutyczne. Apteki dzielą się na: ogólnodostępne, szpitalne i zakładowe. 

Donacja krwi - pobranie krwi lub jej składnika do celów klinicznych, diagnostycznych lub 

produkcyjnych. 

Dysponent jednostki - przedsiębiorstwo/podmiot leczniczy albo jednostka organizacyjna 

przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, w którego skład wchodzi jednostka 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne11. 

11 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.). 
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Hospicjum - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu leczniczego lub jednostka organizacyjna 

przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, sprawująca wielodyscyplinarną opiekę medyczną, 

psychologiczną i społeczną nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby oraz opiekę 

nad rodzinami tych pacjentów. 

Jedna jednostka krwi pełnej - 450 ml (jeden litr krwi pełnej w przybliżeniu równa się 2,22 jednostki). 

Jednostka świeżo mrożonego osocza - 200 ml (jeden litr osocza równa się 5 jednostkom). 

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi: instytut naukowo-badawczy, regionalne centra 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego ds. wewnętrznych. 

Krwiodawstwo uregulowane jest ustawą o publicznej służbie krwi12. 

Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy - podmioty wykonujące działalność leczniczą  

w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi(z wyłączeniem pielęgniarek  

i położnych wykonujących zawód w formach określonych odrębnymi przepisami), stanowiące 

podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz wojewódzkie ośrodki medycyny. Jednostki 

organizacyjne służby medycyny pracy określa art. 2 pkt. 2 ust. 1 ustawy14. 

Krwiodawstwo jest akcją społeczną mającą na celu dobrowolne pozyskiwanie krwi od osób zdrowych 

na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznych) lub do produkcji 

preparatów krwiopochodnych. Zasady pobierania krwi, oddzielenia jej składników, przechowywania  

i obrotu, a także organizację Publicznej Służby Krwi reguluje ustawa. Kuracjusz - osoba korzystająca 

z usług leczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na zasadzie skierowania lub na podstawie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych. 

Leczony stacjonarnie - pacjent pozostający w zakładzie leczniczym na noc (zwykle przebywający 

dłużej niż 24 godziny). 

Leczeni z tzw. ruchem międzyoddziałowym - liczba pacjentów zarejestrowanych na poszczególnych 

oddziałach szpitalnych. Pacjent przebywający na kilku oddziałach w trakcie jednego pobytu w szpitalu 

liczony jest kilkakrotnie. 

Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego - liczba pacjentów zarejestrowanych w księdze głównej 

szpitala. 

Lekarz - osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza  

i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności takich jak: badanie 

stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie 

12 Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.). 

13 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004.125.1317, z późn. zm.). 

14 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 277 poz. 1634). 
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porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Zawód lekarza może być 

wykonywany w różnych formach prawnych15. 

Lekarz dentysta (do 31 maja 2004 r. lekarz stomatolog) - osoba posiadająca wymagane prawem 

kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza dentysty i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca 

świadczeń określonych w definicji lekarza (p. 13), w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej 

czaszki oraz okolic przyległych16. 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest to lekarz posiadający tytuł w dziedzinie medycyny 

rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej lub posiadający 

specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej - udzielający świadczeń w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który 

jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 

Lekarz specjalista (lekarz dentysta specjalista) - lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie z art.16 ustawy17 i wydanym na tej podstawie 

rozporządzeniem. 

Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się z co najmniej trzech osób, w tym z co najmniej 

jednego pilota zawodowego, lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownika 

medycznego lub pielęgniarki systemu. 

Łóżko - łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zajęte przez pacjenta lub 

przygotowane na jego przyjęcie. 

Medycyna pracy - teoretyczna i praktyczna dziedzina medycyny, której przedmiotem jest badanie 

wpływu środowiska pracy i sposobów wykonywania pracy na stan zdrowia pracujących, oraz 

minimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych pracy poprzez odpowiednią profilaktykę. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawcy zobowiązani są do finansowania profilaktycznych 

badań lekarskich pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki 

pracy. 

Miejsce zdarzenia zgodnie z ustawą18 - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego i obszar, na który rozciągają się jego skutki. 

Osoba wykonująca zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona 

jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych 

kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny. 

15 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 277 poz. 1634) 

.16 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 164, poz.   

1027, z późn. zm.). Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 16 (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 277, poz. 1634). 

17  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2011 Nr 274, poz. 1627). 
18 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, art. 229 §6 (Dz. U. z 1998.21.94, z późn. zm.). 
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Osobodni - łączna liczba dni pobytu osób leczonych w zakładzie w ciągu okresu sprawozdawczego. 

Dzień przyjęcia i wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu. 

Pielęgniarka - osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, a w szczególności 

świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz  

z zakresu promocji zdrowia19. 

Podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 

rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane  

w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej20. 

Położna - osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki  

i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń 

pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji 

zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz noworodkiem. 

Pracujący bezpośrednio z pacjentem - (wykonujący działalność leczniczą) - osoby wykonujące 

działalność leczniczą, dla których głównym miejscem pracy jest przedsiębiorstwo podmiotu 

leczniczego/zakład leczniczy lub praktyka zawodowa, apteka szpitalna lub ogólnodostępna, punkt 

apteczny, stacjonarny zakład pomocy społecznej lub żłobek. Do grupy pracujących bezpośrednio  

z pacjentem zalicza się osoby wykonujące zawody medyczne w domach pomocy społecznej, w żłobkach 

i klubach dziecięcych, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o zawodzie 

pielęgniarki i położnej. Nie zalicza się natomiast osób, dla których głównym miejscem pracy jest 

Narodowy Fundusz Zdrowia, wyższa uczelnia lub jednostka administracji rządowej lub samorządowej 

oraz resortu sprawiedliwości, a także osób pracujących w ZUS, KRUS oraz w firmach 

farmaceutycznych, nawet jeśli praca przez niewykonywana wymaga wykształcenia medycznego. 

Praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek lub położnych - forma wykonywania 

zawodu w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach 

odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą22. 

Przeciętne wykorzystanie łóżka (w dniach) - iloraz osobodni i średniej liczby łóżek. 

Przeciętny pobyt chorego na oddziale (w dniach) - iloraz osobodni i liczby leczonych na oddziale. 

Przychodnia - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu leczniczego, w którym udziela się 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz 

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

19 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.).  

20 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 r. Nr 174 poz. 1039). 

26 21 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 z 

późn. zm.).
  

22 22 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). 
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Punkty apteczne - ogólnodostępne punkty obrotu detalicznego produktami leczniczymi, których wykaz 

określa minister właściwy ds. zdrowia w drodze rozporządzenia. Punkty apteczne tworzone po dniu 

wejścia w życie ustawy23 mogą być usytuowane jedynie na obszarach wiejskich, jeśli na terenie danej 

wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. 

Rejestry zawodowe - rejestry osób posiadających wykonywania zawodu medycznego prowadzone 

przez okręgowe i naczelne izby samorządu zawodowego: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek  

i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów. 

Rejestr praktyk lekarskich prowadzony jest przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na 

miejsce wykonywania praktyki. Przed rozpoczęciem działalności lekarz i lekarz dentysta musi uzyskać 

m.in. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku praktyki specjalistycznej, posiadać 

specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń 

medycznych. Organ prowadzący rejestr dokonuje wykreśleń z rejestru, jeżeli lekarz złoży oświadczenie 

o zaprzestaniu wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr ten stanowi część Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a jego obsługą informatyczną zgodnie z wymogami 

ustawy o działalności leczniczej zajmuje się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - 

wyspecjalizowana jednostka utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia. 

Rejestr praktyk pielęgniarek i położnych prowadzony jest przez okręgową radę pielęgniarek  

i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Rejestr stanowi część Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a jego obsługą informatyczną zgodnie z wymogami 

ustawy o działalności leczniczej zajmuje się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - 

wyspecjalizowana jednostka utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia.  

Szpital - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo wydzielona jednostka 

organizacyjna przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, w którym podmiot wykonuje działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, z wyłączeniem 

przedsiębiorstw/zakładów leczniczych podmiotów leczniczych udzielających wyłącznie świadczeń  

z zamiarem ich zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (szpitale dzienne). 

Świadczenia szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na 

diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 

świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania  

w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Szpitale dzielimy na: szpitale ogólne, szpitale psychiatryczne, 

szpitale uzdrowiskowe. 

Szpitalny oddział ratunkowy - oddział szpitalny, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej, 

polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji 

23 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz.1381 z późn. zm.) 
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funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oddział ten może 

posiadać w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego24. 

Średnia liczba łóżek - suma liczby łóżek według stanu na koniec poszczególnych miesięcy podzielona 

przez 12, tj. liczbę miesięcy w roku. 

Świadczenie zdrowotne jest to działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady jego wykonywania, w szczególności związane z: 

• badaniem i poradą lekarską, 

• leczeniem, 

• badaniem i terapią psychologiczną, 

• rehabilitacją leczniczą, 

• opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 

• opieką nad zdrowym dzieckiem, 

• badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 

• pielęgnacją chorych, 

• pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 

• opieką paliatywno-hospicyjną, 

• orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

• zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia 

ochronne, 

• czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 

• czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z 

ustawą. 

Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez przedsiębiorstwa/zakłady lecznicze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz przez praktyki zawodowe. 

Zabiegi przyrodolecznicze: 

kąpiele mineralne - są to kąpiele w wannach lub w basenach napełnionych wodą leczniczą,  

z równoczesnymi ćwiczeniami fizycznymi; do ich przygotowania wykorzystuje się przede wszystkim 

różnego typu solanki; 

kąpiele CO2 - są to kąpiele wannowe (dwutlenek węgla jest rozpuszczany w wodzie) albo stosowany 

w formie gazowej w kąpielach suchych; 

zabiegi borowinowe - polegają na zastosowaniu rozdrobnionego torfu i peloidów torfowych będących 

naturalnymi substancjami mineralnymi (kąpiele borowinowe, zawijania, okłady); inhalacje, wziewanie 

- wprowadzenie leków lub składników naturalnych do układu oddechowego (górnych dróg 

oddechowych i drzewa oskrzelowego), dzięki zastosowaniu urządzeń wytwarzających aerozole  

24 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.). 
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o różnym stopniu rozproszenia; wziewania mogą być indywidualne lub zbiorowe; krioterapia - polega 

na poddaniu całego ciała (lub miejscowo) działaniu bardzo niskich temperatur; elektrolecznictwo - 

polega na zastosowaniu różnego rodzaju prądów leczniczych; zalicza się tu zabiegi m.in. takie jak: 

galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne; 

światłolecznictwo - metoda leczenia światłem, np. lampy emitujące głównie promienie podczerwone 

(sollux), nadfioletowe (lampa kwarcowa) lub skojarzone światło obu typów promieniowania; 

wodolecznictwo, hydroterapia - metody leczenia bodźcowego przez zewnętrzne stosowanie wody 

zimnej, chłodnej lub ciepłej (kąpiele lecznicze, półkąpiele, natryski, bicze wodne, okłady); 

kinezyterapia - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza; dzieli się na miejscową i ogólną; kinezyterapia 

miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, natomiast kinezyterapia ogólna 

obejmuje ćwiczenia części ciała nie objętych chorobą; 

zabiegi parafinowe - zawijania parafinowe, pędzlowania, okłady lub bezpośrednie kąpiele kończyn 

(tak zwane "rękawice" lub "skarpety"), a także maseczki. 

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy albo jednostka lub komórka 

organizacyjna przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, w której podmiot leczniczy wykonuje działalność 

leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu 

udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, z wykorzystaniem warunków naturalnych uzdrowiska. Zgodnie z ustawą25 zakładami 

lecznictwa uzdrowiskowego są: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale 

uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zakłady 

przyrodolecznicze, szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo 

jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. 

Świadczenia mogą polegać w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które 

obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz 

zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia 

odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków 

ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - przedsiębiorstwo/zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo 

jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. 

Świadczenia te mogą polegać w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, 

które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających 
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hospitalizacji oraz zapewnienie im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, 

pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej 

dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samo pielęgnacji  

w warunkach domowych. 

Zespoły ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym dzielą 

się na: zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu 

lub ratownik medyczny; zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby 

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub 

ratownik medyczny.  

W skład każdego z typów wyżej wymienionych zespołów wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z 

członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 

ustawy o kierujących pojazdami26. 

26 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014, poz. 600, z późn.zm.). 

25 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, poz. 651, 

742). 



 

22 

PART I. METHODOLOGICAL NOTES 

 

1. SOURCES OF STATISTICAL DATA 

The essential results of surveys conducted according to the Programme of Statistical Surveys of 

Official Statistics serve as the basic source of information on health care units. The surveys are 

conducted by the CSO as well as by the ministries27 (Ministry of Health, Ministry of National Defence, 

Ministry of Interior and Administration). The results are supplemented by administrative data and other 

information provided by the entities acting in the field of heath care. 

The following entities are surveyed through the regular reports: health resort facilities, sanatoria 

(questionnaire ZD-2), outpatient health care units (ZD-3), emergency medical service and first aid units 

(ZD-4), pharmacies and pharmaceutical outlets/or rural community pharmacies (ZD-5). Data on the 

medical staff working in stationary social welfare and in day nurseries and children's clubs come 

subsequently from PS-03 and OD-1 reports, and data on graduates of medical schools comes from 

report S-10. 

The surveys on health care cover the above mentioned units operating on the territory of the 

country, irrespective of the form of financing and irrespective of the organisational subordination of the 

entity providing these services (i.e. the Ministry of Health, the Ministry of Defence, local self-

government entities - voivodeships, powiats or gminas, as well as community organizations, churches, 

religious associations and medical practices providing services financed from public funds, etc.). 

In the survey on health and rehabilitative resort facilities (ZD-2) the following data are collected: 

number of health resort and sanatorium-type entities, number of beds, patients treated on an in-patient 

as well as outpatient basis in breakdown on sex and age (children and youths up to 18), and the number 

of natural and physical services provided 

In the survey on outpatient treatment (ZD-3) information about the number of out - patients' 

departments, medical practices and consultations given by doctors and dentists in out - patients' 

departments and also in the framework of the medical practices are collected. Reporting includes 

primary and specialized out-patient health care, both in urban and rural areas. Data on the number of 

consultations are collected taking into account gender and age of the patients. 

The survey on first aid and emergency medical service (questionnaire ZD-4) gathers the data on, 

i.a. the number of units within the system that are included in plans of voivodeship provincial governors 

together with data on the hospital emergency wards and emergency rescue teams together 

27 The entities for which the forming body is the Minister of National Defence starting from 2012 are covered by reporting adequately of the Central Statistical 

Office and the Ministry of Health. 
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with the medical personnel employed, interventions in the occurrence places of emergency situations, 

and persons who were provided with health services at the place of occurrence. The survey covers also 

the number of services provided to outpatients in admission rooms and in hospital emergency wards as 

well as the in-patient activity of hospital emergency wards. The scope of information has been extended 

by data obtained from voivodes, based on the voivodship programs of the system operation. 

ZD-5 questionnaire is aimed at gathering information on pharmacies (retail pharmacies and 

dispensaries in some hospitals) and pharmaceutical outlets/or rural community pharmacies. The survey 

covers the information on the type of the establishment , scope of services rendered (mail order services, 

services available at nights, facilities for the disabled), as well as on the persons employed (pharmacists, 

pharmacy technicians, and other personnel). 

The data on the incidence of selected diseases presented in this report has been derived from the 

reports and registers of the Ministry of Health. The following annual statistical reports serve as the 

source of information: MZ-14 (venereal diseases), MZ-15 (patients with mental disorders, addicted to 

alcohol and drugs), MZ-56 (infectious diseases) and data from the National Cancer Registry and the 

National Tuberculosis Registry. 

The data on medical personnel, hospital care, long-term health care, psychiatric facilities and 

blood donation, presented herein, has been derived from the reports of the Ministry of Health and the 

Ministry of Interior. The following annual statistical reports serve as the source of information in this 

scope: MZ-29, MSW-43, MZ-29a, MSW-33 (in scope of in-patient health care i.e.- hospitals and long-

term health care), MZ-10, MZ-88, MZ-88A and MZ-89 (inter alia medical personnel working with 

patients and employed within the government and local self-government administration, the National 

Health Fund personnel, persons employed in higher education institutions training medical staff and 

specialists), MZ-30 (psychiatric facilities), and MZ-42 (blood donation). 

The data is supplemented by information on the medical staff working with the patient which are 

the results of surveys of the Central Statistical Office: PS -03 Stationary social welfare facilities, OD - 

1 Nurseries and kids' clubs. 

The Annual Report on Psychiatric In-patient Units in 2014, developed on the basis of the MZ-

30 form by the Institute of Psychiatry and Neurology, served as the source of data on psychiatric in-

patient facilities. 

The data on blood donation is provided by the National Blood Centre and the Ministry of Interior 

and Administration and covers the statistics delivered by the Regional Blood Donation and Blood 

Transfusion Centres, the Military Blood Donation and Blood Transfusion Centres, and the Blood 

Donation and Blood Transfusion Centre as set up by the Minister of the Interior and Administration. 
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2. BASIC METHODOLOGICAL EXPLANATIONS 

The data concerning health care - unless otherwise stated - for the first time include not only 

health care units subordinated to the Ministry of Health but also health care units subordinated to the 

Ministry of National Defence, the Ministry of Interior and the Internal Security Agency; it means that 

the presented data concerning medical personnel, out-patient and in-patient health care can't be 

directly compared with the data published in the previous editions of this Yearbook, Hovever, data 

presented in this publication still do not include information on prison health care. 

The data in tables, maps and charts refer to the year 2015, unless otherwise stated. 

The numbers describing the health care system resources are given as of 31.12., while the numbers 

describing the activities of the surveyed facilities refer to the activities undertaken during the year. 

When computing per capita data (1000 population, etc.) as of the end of a year (e.g., beds in 

hospitals, fixed assets), the population as of 31 XII was adopted, whereas data describing the magnitude 

of a phenomenon within a year (e.g., vital statistics, production, consumption) - as of 30 VI. 

Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data 

expressed with higher precision than that presented in the tables. 

The data and analysis presented in the publication are consistent with the structure of the health 

care presented in Act on Health Care Activities34. Until the entry into force of Act on Health Care 

Activities, the providers of health care services (performing health care activities) could be divided into 

several groups: 

• health care facilities - public and private, 

• individual professional health care practices, 

• individual specialized health care practices, 

• group professional health care practices, 

• individual professional health care practices of nurses and midwives, Individual specialized health care 

practices of nurses and midwives or group health care practices of nurses and midwives, 

•     individuals (medical practitioners), providing health services under economic activities. 

Act on Health Care Activities in principle retained all forms of providing healthcare services, but 

introduced new terminology and classification of entities that provide health care services. All entities 

that provide health care services are defined as entities engaged in medical activities. Act on Health 

Care Activities introduced simultaneously, unlike the Act on health care facilities, a division of all 

entities engaged in medical activities into two categories, namely medical entities and professional 

practices. 

 

34 Act of 15 April 2011 on Health Care Activities, Journal of Laws No. 112, item 654. 
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Medical entities - in accordance with the Act are included: 

• entrepreneurs within the meaning of the Act on Freedom of Economic Activity, 

• independent public health care providers, 

• budget units comprising in their organizational structure out-patient clinics, out-patient clinics with 

infirmaries or primary care physician, 

• research institutes, 

• foundations and associations which statutory purpose is to perform tasks in the field of health care and which 

statute allows health care activities, 

• churches, church legal persons and religious associations - to the extent to which these entities perform health 

care activities. 

In turn, the professional practices include: 

• professional practice performed by doctors, 

• professional practice performed by nurses. 

Health Care Activities legislature did not make a distinction between the entity running company in 

which health services are provided and the company itself. Legislator used only the term health care 

facility defined as a separate organization team of people and assets, and what is important the health 

care facility has not been seen as a legal entity, and yet in the Act on Health Care Services Financed 

from Public Funds, contractor obliged to provision of health care was not health care entity but health 

care facility. The Act of 15 April 2011 on Health Care Activities eliminated those contradictions. In 

addition, the Law on Health Care Activities introduced changes in the classification of medical entities. 

Legislators resigned to use the International Classification of Health Care Providers (HP) instead they 

used the three types of activities: 

• in-patient round-the-clock health care services - hospital (hospital); 

• in-patient round-the-clock health care services - other than hospital (e.g.. chronic medical care homes, 

nursing homes, rehabilitation facilities, hospices); 

• out-patient health services - (e.g. out-patient departments, clinics, health centers, diagnostic laboratories, 

diagnostic facilities). 

Organizational units were relieved from the duty of classification, the burden of this task took the 

company of health care entities. The companies were also sought to be identified with the local unit 

existing in REGON registry. Every company identified under the legislation of the Act of 15 April 2011 

on medical activity and reflected in the Register of Health Care Provision should always have its own 

counterpart in the form of a separate local unit under the Act of 29 June 1995 on public statistics and 

reflected in the REGON registry. 
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Due to structural changes in the of health care in particular by introducing the concept of the 

companies of health care entity there may be differences with respect to the statistics from previous 

years. 

Statistical surveys, which results are presented in this publication included companies or 

corporate organizational entities providing health care services registered35 in the Register of Entities 

providing health care. The register number in the register of the entity providing health care, part II, 

III, IV,V and VI of the resort code  

and the type of medical practice and practice of medicine / dentistry acquired during the process 

of registration of entity providing health services was used for identification of entities covered by the 

surveys (forms ZD-2, ZD-3 and ZD-4). 

During creation of operators' to ZD-2 ZD-3 surveys there was also used data from information 

systems of NHF containing data of health care providers providing services financed from public funds, 

and in the case study ZD-4 - data from information systems voivodeship governors of emergency medical 

services (as of 31.12.2015). 

Data regarding incidence of diseases are presented according to the International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 Revision - valid since 1997). 

Presented in the publication data on out-patient health care also include doctors and dental 

practices (individual, individual specialized and group) which signed a contract with the National 

Health Fund for the provision of benefits under the public funds. 

The survey on the out-patient health care, carried out through ZD-3 questionnaire, does not cover 

doctor and dental practices operating exclusively within non-public funds. They are surveyed using a 

sample method, based on SP-3 report. 

The results of a study presented by the term out-patient departments should be understood also: 

health centers, clinics, ambulatory departments, infirmaries, diagnostic facilities and medical 

diagnostic laboratories. 

The ambulatory health care includes consultations provided by physicians and dentists: 

provided within the primary health care include consultations provided by GP (General Practitioners) 

and by primary care physician, treated as specialist include consultations provided by physicians 

specialized in a given area of medicine and by dentists. 

The ZD-5 survey covers three types of establishments: generally available pharmacies/or retail 

pharmacies, pharmaceutical outlets/or rural community pharmacies, and dispensaries in the units 

performing health care activities, created by the Minister of the National Defence, the Minister of Justice 

or the Minister of Interior and Administration. These do not include pharmacies/or dispensaries which 

35 As of 31.12.2012. 
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operate in the structure and for the need of other hospitals. Rural community pharmacies established 

after the Act36 came into force can only be located in rural areas and if there is no other retail pharmacy 

in the village. 

To create a list of pharmacies and pharmacy outlets/or rural community pharmacies surveyed in 

ZD-5, the information from the records of provincial pharmaceutical inspectorates was used (as of 

31.12.2015). 

The various types of facilities for the disabled mentioned in ZD-2, ZD-3 and ZD-5 surveys do not 

have to meet the requirements of the Ministry of Infrastructure Regulation37. 

Data on the medical personnel come from the Ministry of Health, Ministry of National Defence, 

Ministry of Interior and the CSO. Data on the medical staff working directly with the patient include 

those working in units in the health care sector and also in nurseries, children's clubs and social welfare 

facilities, when the provided work  

is recognized as the medical practising profession, regardless of the form of employment (self-employed, 

employment contract or civil legal contract). 

Each person should be counted only once, in the main workplace, defined on the basis of the declaration 

of the employee. 

Data concern working directly with a patient may be lower than the reality, especially in the area of 

private practice because of problems with the implementation of the reporting obligation. This applies 

particularly to occupations in which the main place of work is relatively frequently private practice (eg 

dentists). 

Data on beds in in-patient health care facilities transmitted to international organisations 

represents the total number of beds in hospitals (HP.1) and in long term care facilities (HP.2) on the 

terrain of Poland, excluding health care facilities located in prisons and established by the Ministry of 

Justice. 

Hospital beds (HP.1) comprise beds in all hospitals, including general hospitals (HP.1.1), mental 

health hospitals (HP.1.2) and other specialty hospitals (HP.1.3) i.a. health resort hospitals and 

sanatoria. According to definitions of OECD/Eurostat - hospital beds are all hospital beds which are 

regularly maintained and staffed and immediately available for the care of admitted patients. Since 

2008 beds for newborns and incubators are included in total hospitals beds due to the change of the 

methodology of counting beds in hospitals introduced by the Ministry of Health in 2008. 

Long term care beds (HP.2) comprise available beds for people requiring ongoing health and 

nursing care due to chronic impairments and a reduced degree of independence in activities of daily 

living found in establishments primarily engaged in providing residential care combined with either 

37 Act of 6 September 2001 - the Pharmaceutical Law, Consolidated text: Journal of Laws of 2008, No. 45, item 271, with subsequent amendments. 

38 The Ministry of Infrastructure Regulation of 12 April 2002 (Journal of Laws No. 75, item 690, with subsequent amendments). 
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nursing, supervision or other types of care as required by the residents. Data on beds in psychiatric 

type facilities are not included. The care provided can be a mix of health and social services. Beds in 

all types of nursing and residential care facilities (HP.2) dedicated to long term care are included (i.e. 

chronic medical care homes, nursing homes, hospices, social welfare facilities for chronically ill with 

somatic disorders, physically handicapped, mentally retarded including children and young mentally 

retarded). 

The data on particular types of inpatient health care facilities refer to enterprises of the 

therapeutic entities or organizational units of such enterprises or cells (wards), in which the therapeutic 

entity performs a specific type of activity. 

Due to legal changes (the Act on Health Care Activities affecting the method of isolating and 

registration of facilities including hospitals) data on the number of hospitals are not comparable with 

data from previous years. Health care facilities (organizational units) which were treated as a hospital 

branches until 2011 according to re-registration in the Register of the Entities Conducting Therapeutic 

Activity may have been considered as an independent hospital. 

The number of hospitals refer to the enterprises of therapeutic entities or organizational units of 

these enterprise, in which the entity conducts medical activity in kind of stationary and twenty-four 

hours hospital services. Enterprises of the therapeutic entities providing health services with the intent 

to discharge a patient in time not exceeding twenty-four hours (day care hospitals) are excluded. 

The presented data on hospitals apply only to facilities that showed at least one bed of inpatient 

care. In accordance with the methodology of counting beds in hospitals accepted by Ministry of Health 

in 2008, beds for newborns and incubators are included in total hospitals beds. Day care places are not 

included in the number of beds. 

Types of wards in general hospitals are provided in accordance with the Regulation31of the 

Minister of Health. 

Inpatients without a patient flow between hospital wards means inpatients entered in the main 

hospital register. A person who stayed in hospital more than once during the year, each time was 

counted independently. 

Long term care facilities comprise chronic medical care homes and nursing homes (also 

psychiatric types). 

Hospices and palliative care wards are establishments of palliative and hospice care. 

Regulation32determined the presence of these wards within a group of caring nature and in this way 

embraced them to broad understanding of long-term care. 

31Regulation of 17 may 2012 concerning the system of identification codes for health care facilities and detailed principles related to the use 

Journal of Laws of 2012 item. 594. 
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Health resort treatment operates on the basis of the Act on Medical Activity 33, as well as the Act 

on Health Resort Treatment and on the Areas of Health Resort Protection, as well as on Health Resort 

Gminas32 

Health resort facilities located on the area of a health resort include: health resort hospitals (also 

for children), health resort sanatoria (also for children), health resort outpatient units and natural 

healing centres as well as sanatoria in underground mining excavations. 

Pursuant to the Act34 on the State Emergency Medical, the following units are classified within the 

system: 

• hospital emergency wards, 

• emergency rescue teams, including medical air rescue teams, 

Trauma centers and organizational units of hospitals specialized in the provision of emergency health 

services cooperate with the state Emergency Medical System. 

Data on patients in cross territorial location are presented according to the location of provided 

health care services regardless of a place of residence. The basis of the presented data in cross 

territorial location of the units taken, in some cases, other than the location of superior unit. 

Data on blood donation delivered by the National Blood Center - NBC - and provided by regional 

and local blood collection sites run by NBC are displayed for regions (voivodships), however data 

delivered by the Military Blood Donation and Blood Transfusion Centers as well as the Blood Donation 

and Blood Transfusion Center run by the Ministry of Interior and Administration are available only for 

Poland as total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 The Act of 28 July 2005 on Health Resort Treatment and on the Areas of Health Resort Protection, as well as on Health Resort Gminas  Journal of Laws of 

2012, item 651, 742. 

34 The Act of 8 September 2006 on the State Emergency Medical Services (Journal of Laws of 2013, item 757, with subsequent amendments). 
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3. BASIC DEFINITIONS 

 

Out-patient health care - according to the Act35 - provision of health services by health care providers 

to patients not requiring treatment on a 24-hour or on a daytime basis. 

Out-patient health services include the provision of primary health care, or specialized health care and 

benefits in the field of rehabilitation, provided in conditions not involving the provision of the full-time 

and all day in a suitably equipped, permanent room. The provision of these benefits can be carried out 

in the rooms of entities, including the vehicles designed to provide the benefits, or in the patient's place 

of residence36. 

Specialised out-patient services financed from public funds37 are provided on the basis of a referral 

from a health insurance doctor. 

Specialised out-patient services are provided by out-patient clinics and specialised out-patient 

departments or by specialised medical practices. 

Administrator of a system unit - health care facility comprising a unit of State Emergency Medical 

Services according to the Act38. 

Hospice - health care institution providing multidisciplinary medical, psychological and social care 

over ill persons, in terminal stage of illness (mainly due to cancer), as well as care over the families of 

these ill persons. 

One unit of fresh whole blood - 450 ml (one litre of fresh whole blood approximately equals 2.22 units). 

One unit of fresh frozen plasma - 200 ml (one litre of plasma equals 5 units). 

Organisational units of public blood service: scientific research institutes, Regional Blood Donation 

and Treatment Centre, the Military Blood Donation and Treatment Centre, the Blood Donation and 

Treatment Centre established by the relevant the Minister of the Interior. Blood donation is regulated 

by the Act on Public Blood Service39 . 

Occupational medicine service organizational units - entities, excluding nurses and midwives (as 

defined by the provisions of separate regulations), which deliver preventive occupational health care as 

a part of their curative activities. Such entities constitute basic occupational medicine service units and 

35 The Act of 27 August 2004 on Health Services Financed from Public Funds - Journal of Laws 2008 No. 164, item 1027,with subsequent amendments. 

36 The Act of 15 April 2011 on medical activity, uniform text. Laws 2011, No. 112, item. 654, with subsequent amendments. 

37 The Act of 27 August 2004 on Health Services Financed from Public Funds, consolidated text: Journal of Laws of 2008, No. 164, item 1027, with subsequent 

amendments. 

38 The Act on the State Medical Emergency System of 8 September 2006, Journal of Laws of 2013, item 757, with subsequent amendments. 

39 The Act on Public Blood Service of 22 August 1997 Journal of Laws No. 106, item 681/1997, with subsequent amendments. 
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voivodship occupational medicine service centres. Occupational medicine service organizational units 

are defined in art. 2, paragraph 2 of the OMS Act40 . 

Blood Donation - collection of blood or blood components for clinical, diagnostic or manufacturing 

purposes. 

Blood donation is a campaign of voluntary bodies / grassroots initiative aimed at the voluntary 

acquisition of blood from people in good health, either for the benefit of people requiring blood 

transfusion (e.g. during surgical treatment), or for use in the manufacture of blood derivative products. 

The principles related to the collection of blood, the separation of its elements, its storing and marketing, 

as well as the issues related to the organisation of the public blood services, are regulated under the 

Act on Public Blood Service41. 

Patients in health resort facilities - persons benefiting from treatment services on the basis of patient 

referrals or on basis of medical certificate on the lack of contraindications for health resort treatment. 

A physician - a person who has required qualifications, confirmed by appropriate documents, to 

perform the profession of a doctor, which consists of providing health services, and in particular of 

examining health state, diagnosing diseases and preventing them, treatment and rehabilitation of the 

sick, providing consultations, as well as issuing medical statements and opinions. The profession of 

doctor can be practised according to various legal forms42. 

A dentist (up to 31 May 2004 - a stomatologist) - a person who has required qualifications, confirmed 

by appropriate documents, to perform the profession of a dentist, which consists of providing services 

specified in item 1, in the scope of teeth, oral cavity, facial part of the skull and adjacent area43. 

Primary care physician - a physician specialized or in course of specializing in family medicine (GP) 

or specialized in general medicine providing services within the framework of primary health care who 

has entered into a contract with National Health Fund to provide health care services or who is 

employed with, or performs the profession at the medical care provider with whom the National Health 

Fund has concluded a contract for providing primary health services44. 

Doctor specialist, dentist - a doctor (dentist) holding grade II specialization or title of a specialist in 

the relevant field of medicine in accordance with Art. 16 par. 2 of the Act, and the regulation46. 

The medical air rescue team consists of at least three people, including at least one professional pilot, 

one system doctor, and one rescue worker or a system nurse. 

40 Occupational Medicine Service Act of 27 June 1997, Official Journal 2004, no. 125, pos. 1317 with subsequent amendments. 

41The Act of 5 December 1996 on the Profession of Doctor and Dentist, consolidated text: Journal of Laws of 2011 No. 277, item 1634 with subsequent amendments. 

42as above. 

43The Act of 27 August 2004 on Health Services Financed from Public Funds, consolidated text: Journal of Laws of 2008, No 164, item 1027 with subsequent 

amendments. 

44The Act of 5 December 1996 on the Profession of Doctor and Dentist, consolidated text: Journal of Laws of 2011 No. 277, item 1634 with subsequent amendments. 

45Regulation of the Minister of Health of 8 December 2011 r. on the specialization of Doctors and Dentists (Journal of Laws No 274 item 1627). 
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Hospital bed - bed permanently located in wards, fully equipped, and occupied, or ready to be occupied, 

by patient. 

Occupational medicine - theoretical and practical field of medicine, which focuses on the examination 

of impact exerted by the work environment, and the way in which work is performed, on the health status 

of workers. Occupational medicine also focuses on the minimization of negative health effects of work 

through appropriate prevention activities. In accordance with the provisions of the Labour Code Act46, 

employers are obliged to finance preventive medical examinations of the employees and other necessary 

prophylactic health care activities as per the working conditions. 

The place of occurrence (in accordance with the Act47 is the place of occurrence of a situation posing 

an immediate health risk, and its area of impact. 

Persons performing medical professions are persons who hold the right, in accordance with separate 

provisions, to provide health services, as well as persons who hold relevant documents confirming 

professional qualifications to provide medical services in a specified scope, or in a given branch of 

medicine. 

Bed-days - total number of days of patient stay in a facility within the reporting period. The admission 

day and the discharge day are counted as one day of patient stay in a facility. 

A nurse - a person who has required qualifications, confirmed by appropriate documents, to perform 

the profession of a nurse, which consists of providing health services, and in particular in the scope 

nursing, prevention, diagnosis, curative, rehabilitation and health promotion services 48. 

Primary health care - preventive, diagnostic, treatment, rehabilitation, and nursing services in the 

scope of general medicine, GP, and pediatrics, provided within the framework of outpatient health 

care49. 

A midwife - a person who has required qualifications, confirmed by appropriate documents, to perform 

the profession of a nurse, which consists of providing health services, and in particular in the scope of 

nursing, prevention, diagnosis, curative, rehabilitation and health promotion services, connected with 

care over a pregnant woman, a childbearing woman, a woman lying-in and an infant. 

Working directly with the patient (performing health care activities) - persons whose main workplace 

is a public or non-public health care facility, a pharmacy, a pharmaceutical outlet, a stationary facility 

of social welfare or a practice. This group does not include persons for whom the main workplace is the 

National Health Fund, university or government entity or local government, the Ministry of Justice, as 

46 Labour Code Act of 26 June 1974, Official Journal 1998, no. 21, pos. 94 with subsequent amendments. 

47 The Act of 8 September 2006 on the State Emergency Medical Services (Journal of Laws of 2013, item 757, with subsequent amendments). 

48 The Act of 15 July 2011 on the Profession of Nurses and Midwives, Journal of Laws of 2011, No. 174, item 1039. 

49 The Act of 27 August 2004 on Health Services Financed from Public Funds, consolidated text: Journal of Laws of 2008, No. 164, item 1027, with subsequent 

amendments. 
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well as those working in the Social Insurance Institution, Agricultural Social Insurance Fund and in 

pharmaceutical companies, even if the work performed requires medical education. The methodology 

is consistent with international recommendations. 

Professional practices of medical doctors, dentists, nurses or midwives - the form of practicing the 

profession in the framework of medical activities on the principles specified in the act and in separate 

regulations after entering the register of entities providing the health care50. 

Average bed use (in days) - the number of bed-days divided by the average number of beds. 

Average patient stay (in days) - the number of bed-days divided by the number of patients in the year. 

Out-patient department - health centres, clinics, ambulatory departments and infirmaries, diagnostic 

facilities and medical diagnostic laboratories which provide primary health care or specialized health 

care and benefits in the field of rehabilitation. 

Pharmacy - is an establishment within heath care system where pharmacists and other pharmaceutical 

personnel provide pharmaceutical services such as preparing and dispensing drugs and other medical 

products. Under the Pharmaceutical Law there are three types of pharmacies in Poland: retail 

pharmacies for general public, hospital pharmacies/or dispensaries which provide pharmaceutical 

services only for the need of the hospital (not for general public), and such dispensaries which operate 

in health care units under the Ministry of National Defence, the Ministry of Justice, or the Ministry of 

Interior and Administration (not for general public). 

Pharmaceutical outlets /or rural community pharmacy - these are usually small retail pharmacies 

located in rural communities, they operate also within the framework of the Pharmaceutical Law, they 

sell pre-prepared drugs and other medical products under the scope of the register issued and published 

by the Health Minister. 

Professional registers - registers of persons with the right to perform medical profession: Central 

Register of Physicians of Poland, the Central Register of Nurses and Midwives, Pharmacists Register, 

a list of laboratory diagnosticians. 

Register of medical practices is run by the Regional Medical Chamber appropriate to the place of 

practice. Prior to commencement of any activity, a doctor or a dentist is obliged to obtain the relevant 

entry into the register of economic activities, and, in the case of a specialist practice, to hold a specialist 

degree in the medical field corresponding to the type and scope of medical services performed. Authority 

keeping the register deletes the practice from the register if the doctor submits a statement on the 

cessation of the activity covered by the entry. The register is a part of the Register of Entities Engaged 

in Medical Activities and its IT maintenance is run by Centre for Health Information Systems (a 

specialized unit established by the Minister of Health) in accordance with the requirements of the Act 

on Health Care Activities. 

50 The Act of 15 April 2011 on medical activity, uniform text. Laws 2011, No. 112, item. 654, with subsequent amendments. 
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The register of nurses and midwives practices is run by the by the Regional Medical Chamber of nurses 

and midwives appropriate to the place of practice. The register is part of the Register of Entities 

Engaged in Medical Activities and its IT maintenance is run by Centre for Health Information Systems 

(a specialized unit established by the Minister of Health) in accordance with the requirements of the Act 

on Health Care Activities. 

Hospital - An enterprise of the therapeutic entities or organizational units of such enterprise, in which 

an entity conducts medical activity in kind of hospital services. Enterprises of the therapeutic entities 

providing health services with the intent to discharge a patient in time not exceeding twenty-four hours 

(day care hospitals) are excluded. 

Hospital services - is carried out round the clock comprehensive health benefits involving the diagnosis, 

treatment, care and rehabilitation, which can't be implemented under other fixed and twenty-four hour 

ambulatory health care services or health services, hospital services are the benefits provided with the 

intention of terminating their provision in period not exceeding 24 hours. Hospitals are divided into: 

general hospitals, psychiatric hospitals, hospitals health resort. 

A hospital emergency ward - a hospital ward, which provides health care services, consisting of initial 

diagnosis and making treatment to stabilize the vital signs of persons in crisis situation. This ward may 

have medical rescue teams in its structure51. 

The average number of beds - the total number of beds as of the end of each month, divided by 12, i.e. 

by the total number of months in the year. 

Health care services are measures to maintain, save, restore and improve health and other medical 

interventions resulting from the treatment process and under separate provisions governing the rules of 

their exercise. These services include: 

• doctor's examination and consultation, 

• treatment, 

• psychological examination and therapy, 

• medical rehabilitation, 

• care for women during pregnancy, childbirth and puerperium as well as for the foetus and the 

newborn child, 

• care for healthy children, 

• diagnostic tests including medical analytics, 

• nursing services, 

• care for the disabled, 

• palliative and hospice care, 

51 The Act of 8 September 2006 on the State Emergency Medical Services (Journal of Laws of 2013, item 757, with subsequent amendments). 
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• adjudication and evaluation of health status, 

• prevention of injuries and diseases through preventive measures and vaccination, 

• technical activities in the field of prosthetics and orthodontics, 

• activities in the field of orthopedic supplies and resources accordance with the law. 

Health care services may be rendered by health care facilities, by natural persons performing medical 

professions, or by a group practice of doctors, nurses and midwives. 

Natural treatments: 

mineral baths - healing baths prepared in tubs or pools filled with healing water, with the addition of 

various types of brine, accompanied by simultaneous physical exercises; 

CO2 baths - tube baths, in which carbon dioxide is dissolved in the water, or applied in a gaseous form 

in dry baths, 

mud baths - healing baths, which involve the application of crumbled peat and peloids, which are 

natural mineral substances, 

inhalations - the application of medicines and natural substances directly to the respiratory system (to 

the upper respiratory tract and to the bronchia), using specific devices which produce aerosols with 

various degrees of dispersion. The inhalations may be individual or organized in groups, cryotherapy - 

a therapy consisting of the exposure of the whole body to extremely low temperatures for a short time, 

electrotherapy - a therapy consisting of the application of various healing currents. This includes such 

treatments as galvanisation, iontophoresis, interference currents, or diadynamic currents, light therapy 

- a light-based treatment method using e.g. lamps, generating mainly infra-red light (sollux) or ultra-

violet light (quartz lamps), or the combined light of both radiation types, hydrotherapy - a stimulus 

treatment method consisting of the external application of cold, cool or hot water (healing baths, semi-

baths, showers, water jets, compresses), 

kinesiotherapy - a treatment method involving exercise, such as healing gymnastics, both local and 

general. Local kinesiotherapy refers directly to the compromised organ, while general kinesiotherapy 

consists of exercising the non-compromised parts of the body, 

paraffin wax treatment - paraffin packs, compresses or direct limb baths (so-called "gloves" or 

"socks"), and face masks. 

Spa therapeutics department - a company or enterprise or organizational unit cell performing medical 

activities as outpatient or stationary round-the-clock health benefits under the provisions of medical 

activity. Spa treatment plant operates in the area of the spa, has been created in order to provide health 

benefits in the field of spa treatment or rehabilitation spa. According to the Law52 spa treatment plants 

are spa hospitals, sanatoriums health resort, spa hospitals for children and health resort sanatoriums 

52 The Act of 28 July 2005 on Health Resort Treatment and on the Areas of Health Resort Protection, as well as on Health Resort Gminas Journal of Laws of 2012, 

item 651, 742. 
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for children, health resort clinics, naturopathy, hospitals and sanatoriums in equipped underground 

mining. 

Chronic medical care home - a company of health care entity or an organizational unit of the company 

in which a health care entity is engaged in medical activities of kind of stationary and 24-hour health 

care services other than hospital. The services may rely in particular on providing 24-hour health care 

services which cover the scope of nursing and rehabilitation of patients who do not require 

hospitalization and providing them with pharmaceutical agents and medical materials, accommodation 

and food appropriate to their health condition and also conducting health education for patients and 

members of their families and preparation these patients for self-care and personal care at home. 

Nursing home - a company of health care entity or an organizational unit of the company in which a 

health care entity is engaged in medical activities of kind of stationary and 24-hour health care services 

other than hospital. The services may rely in particular on providing 24-hour health care services which 

over the scope of nursing and rehabilitation of patients who do not require hospitalization and providing 

them with pharmaceutical agents needed for continuation of a treatment, accommodation and food 

appropriate to their health condition and also conducting health education for patients and members of 

their families and preparation these patients for self-care. 

Emergency rescue teams, pursuant to the Act on the State Emergency Medical Services53, are divided 

into: 

specialised teams, consisting of at least three people holding licences to perform medical rescue 

activities, including a system doctor and a system nurse, or a medical rescuer; 

basic teams, consisting of at least two people holding licences to perform medical rescue activities, 

including a system nurse, or a medical rescuer; 

Both teams also include a driver, in the event that no member of such a team fulfils the conditions  

 

53 The Act on the National Emergency Medical Services of 8 September 2006 (Journal of Laws of 2013, item 757, with subsequent amendments). 
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I. OCHRONA ZDROWIA 

 

Kadra medyczna 

 

W końcu 2016 roku, według danych Ministerstwa Zdrowia w województwie dolnośląskim 

opiekę nad pacjentami sprawowało 26,2 tys. osób personelu medycznego1 (lekarzy, lekarzy dentystów, 

farmaceutów, pielęgniarek i położnych pracujących bezpośrednio z pacjentem), tj. mniej o 159 osób 

niż w 2014 r. Udział głównych grup zawodowych wskazuje, że najliczniejszą grupą są pielęgniarki, 

których odsetek w 2016 r. wyniósł 56,0% ogółu pracujących analizowanej zbiorowości, jednak był 

o 1,6 p. proc. niższy niż w 2014 r. Lekarze stanowili 25,6% (w 2014 – 24,6%), następnie farmaceuci – 

8,8% (2014 r. – 8,3%) oraz położne – 5,7% (tak jak w 2014 r.). W 2016 r. pacjentami zajmowało się 

                                                           
1 Dane nie obejmują osób dla których głównym miejscem pracy jest NFZ, uczelnia lub jednostka administracji państwowej lub samorządu terytorialnego. 
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również 2,1 tys. fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz 1,2 tys. ratowników medycznych. W 

odniesieniu do 2014 r. było ich odpowiednio więcej o: 6,1%, i 12,1%. Diagnostów laboratoryjnych 

było 0,8 tys., tj. mniej o 2,9% w relacji do 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zróżnicowania przestrzennego rozmieszczenia kadry medycznej wskazuje, że w kraju 

spośród 91,7 tys. lekarzy, najwięcej pracowało w województwie mazowieckim – 15,0 tys. (16,3% 

ogółu). Wśród 13,3 tys. lekarzy dentystów, najwięcej – bo po 1,5 tys. (11,5%) – pracowało  

w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Liczba pielęgniarek wynosiła 

w województwach od 4,7 tys. w lubuskim do 28,4 tys. w mazowieckim, (tj. 2,4% i 14,5% w kraju). 

W 2016 r. najwięcej położnych pracujących bezpośrednio z pacjentem zanotowano w województwie 

mazowieckim – 3,2 tys., natomiast najmniej w opolskim – 0,5 tys. 

 Bezwzględna liczba pracowników kadry medycznej nie odzwierciedla w pełni faktycznego 

poziomu zapewnienia pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej.  

Wskaźnikiem dostępności do świadczeń medycznych jest liczba personelu medycznego 

przypadająca na 1000 mieszkańców. Do województw o najkorzystniejszym wskaźniku liczby lekarzy 

ogółem na 1000 ludności należały województwa: mazowieckie i łódzkie – po 2,8 oraz podlaskie – 2,7, 

w przypadku lekarzy dentystów województwa: lubuskie – 0,6, a małopolskie i podkarpackie – po 0,5. 

Wskaźnik liczby pielęgniarek na 1000 ludności wykazał, że opieka najlepiej zapewniona była  

w województwach: świętokrzyskim – 5,9 oraz podkarpackim i lubelskim – po 5,8, natomiast wskaźnik 

liczby położnych w województwach podkarpackim – 0,8 i podlaskim i lubelskim – po 0,7. W kraju 
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wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 2,4, 0,3, 5,1 i 0,6. W województwie dolnośląskim na 1000 

ludności przypadało: 2,3 lekarzy, 0,3 lekarzy dentystów oraz 5,1 pielęgniarek i 0,5 położnych.  

Lekarze specjaliści i ze specjalizacją II stopnia w 2016 r. stanowili 64,3% ogółu pracujących 

lekarzy i w porównaniu do 2014 r. ich udział zmniejszył się o 4,1 p. proc. Lekarze ze specjalizacją II 

stopnia stanowili 56,7% ogółu lekarzy specjalistów i w relacji do 2014 r. było to mniej o 1,8 p. proc. 

Najwięcej lekarzy posiadało specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii (14,2% ogółu zatrudnionych 

specjalistów II stopnia w 2016 r.), chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej (odpowiednio 

11,8% i 11,5%).  

W porównaniu do 2014 r. lekarzy specjalistów II stopnia było mniej o 18,7%, w tym z zakresu 

anestezjologii i intensywnej terapii – o 29,3%, medycyny rodzinnej, okulistyki i kardiologii – 

odpowiednio mniej – o 24,0%, o 22,2% i o 21,9%. Lekarze ze specjalizacją II stopnia we Wrocławiu 

stanowili 40,0% ogółu specjalistów w województwie.  

 

 Stacjonarna opieka zdrowotna 

Szpitale ogólne 

W województwie dolnośląskim na koniec 2016 r. funkcjonowały łącznie 82 szpitale ogólne  

(o 1 mniej niż w 2014 r.), w których do dyspozycji pacjentów było 14,9 tys. łóżek, w ciągu 2016 roku 

skorzystało z nich 585,1 tys. leczonych (bez międzyoddziałowego ruchu chorych). W kraju 

funkcjonowało 957 szpitali z 186,6 tys. łóżek i w ciągu roku leczono w nich 7829,0 tys. pacjentów 

(więcej niż w 2014 r. o 6,5%).    

Największą liczbą szpitali odznaczały się w województwa: śląskie (155) i mazowieckie (108),  

a najmniejszą lubuskie (24), świętokrzyskie (25) oraz opolskie (30). Do województw o największej 

liczbie łóżek należały: mazowieckie (26,2 tys.) i śląskie (25,4 tys.). 

W województwie dolnośląskim najwięcej łóżek dostępnych było dla pacjentów w ramach 

oddziałów: rehabilitacyjnych (2293), chorób wewnętrznych (1934) i chirurgii ogólnej (1662).  

Od 2014 r.  największy przyrost liczby łóżek odnotowano na oddziałach: hematologicznych –  

o 27,3%, rehabilitacyjnych – o 16,0%, reumatologicznych – o 9,5%, intensywnej terapii – o 9,0%, 

urologicznych – 8,9% oraz na oddziałach transplantologicznym i endokrynologicznym (odpowiednio  

o 7,8% i o 6,2%). Ubyło natomiast łóżek głównie na oddziałach: gruźlicy i chorób płuc – o 11,3%, 

kardiochirurgicznym – o 9,2%, chirurgii dziecięcej – o 7,4%, psychiatrycznym – o 5,8%, chirurgii 

urazowo-ortopedycznej – o 5,4%, chirurgii ogólnej – o 5,2% oraz neurologicznym i otolaryn-

gologicznym (odpowiednio o 4,5% i o 4,4%).  
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Wskaźnik liczby łóżek, w szpitalach ogólnych, na 10 tys. ludności w 2016 r. w województwie 

dolnośląskim wyniósł 51,3 (tak jak w 2014 r.), natomiast w kraju 48,6 (w 2014 r. – 48,9). Przeciętne 

wykorzystanie 1 łóżka w szpitalach ogółem wyniosło 241 dni (245 dni w 2014 r.).  

 

 

W szpitalach ogólnych w 2016 r. leczonych (łącznie z ruchem między oddziałami szpitala) było 

644,1 tys. osób i w porównaniu do 2014 r. było to mniej o 1,8%. Udział dzieci w wieku do 18 roku 

życia w ogóle leczonych wyniósł 16,8% (108,5 tys.) i w stosunku do 2014 r. zmniejszył się o 0,4  

p. proc.   
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Przeważająca liczba pacjentów przebywała na oddziałach o specjalnościach chirurgicznych 

(24,3% wszystkich leczonych, w tym na oddziale chirurgii ogólnej – 13,5%), następnie na oddziałach 

chorób wewnętrznych (13,4%) oraz ginekologiczno-położniczych (11,1%).  

W 2016 r. przeciętny pobyt chorego wynosił 5,5 dni i był on zróżnicowany na poszczególnych 

oddziałach. Najdłużej w szpitalu przebywali pacjenci na oddziałach psychiatrycznych (37,5 dni,  

w 2014 r. – 32,9 dni) i rehabilitacyjnych (22,2 dni, w 2014 r. – 23,0 dni), a najkrócej leczeni na 

oddziałach otolaryngologicznych (2,4 dni) i okulistycznych (1,8 dni), w 2014 r. odpowiednio 2,6 dni  

i 1,9 dni .  

Średnio najdłużej hospitalizowani byli pacjenci w szpitalach na terenie województwa 

lubelskiego i śląskiego (odpowiednio 6,1 i 6,0 dnia), natomiast najkrótszy pobyt chorego odnotowano  

w województwach: pomorskim (4,6 dni) oraz warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (po 4,8 dni).  

 

Stacjonarna opieka psychiatryczna 

W końcu 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonowało 19 zakładów stacjo-

narnej opieki psychiatrycznej (20 zakładów w 2014 r.), w tym: po 5 szpitali psychiatrycznych  

i ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego oraz 2 ośrodki Monaru. Ośrodki te dysponowały 

łącznie 2444 łóżkami, w których w ciągu roku leczyło się 16,6 tys. chorych. Przeciętny pobyt chorego 

trwał 48,2 dnia, zatem okresy hospitalizacji były dłuższe niż w szpitalach ogólnych.          

Najwięcej łóżek było w szpitalach psychiatrycznych (1292) i leczyło się w nich 13,5 tys. 

chorych. Przeciętny pobyt chorego w szpitalu psychiatrycznym wyniósł ponad 32 dni. 
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Ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego dysponowały 188, a ośrodki Monaru 94 łóżkami. 

Przeciętny pobyt chorych wyniósł w nich odpowiednio ponad 33 oraz 103 dni.  

W zakładach opiekuńczo-leczniczych do dyspozycji pacjentów było 870 łóżek, a chorzy 

spędzali tam przeciętnie ponad 247 dni. 

W kraju funkcjonowało 48 szpitali psychiatrycznych, w których leczono 199,7 tys. pacjentów. 

Najwięcej chorych leczono w województwach: mazowieckim – 38,3 tys. chorych (w 9 szpitalach 

psychiatrycznych), wielkopolskim – 23,2 tys. chorych ( w 3 szpitalach) i śląskim – 19,1 tys. pacjentów 

(w 5 szpitalach). 

 

Stacjonarne zakłady długoterminowej i hospicyjnej opieki zdrowotnej  

    W końcu 2016 r. funkcjonowało 41 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 18 zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych oraz 8 hospicjów (w 2014 r. odpowiednio 36, 21 i 8). Zakłady te łącznie dysponowały 2954 

łóżkami (o 252 łóżka więcej niż w 2014 r.), zapewniając opiekę stacjonarną 7279 osobom, w tym 4704 

kobietom, było to więcej niż w 2014 r. odpowiednio o 444 pacjentów, w tym o 275 kobiet.  
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Najwięcej pacjentów korzystających z tej formy opieki (3859) leczonych było w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych i stanowili oni 53,0% ogółu leczonych w stacjonarnych zakładach 

długoterminowej i hospicyjnej opieki zdrowotnej.  

Na terenie kraju funkcjonowały 344 zakłady opiekuńczo-lecznicze, w których było 19,7 tys. łóżek  

i leczono w nich 40,2 tys. chorych. W Polsce było 148 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (było  

w nich 6,3 tys. łóżek i 13,1 tys. pacjentów) oraz 80 zakładów hospicyjnej opieki  zdrowotnej  

z 1,6 tys. łóżek i 18,4 tys. podopiecznych. 

 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego  

Na terenie województwa dolnośląskiego w końcu 2016 r. funkcjonowały 62 placówki lecznictwa 

uzdrowiskowego, w tym 16 szpitali uzdrowiskowych, 34 sanatoria uzdrowiskowe, 5 przychodni 

uzdrowiskowych oraz 5 zakładów przyrodoleczniczych. Średnia liczba łóżek we wszystkich 

placówkach wyniosła 6601, z czego 63,4% to łóżka w sanatoriach uzdrowiskowych, a 32,6% 

w szpitalach. Z usług zakładów lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało 120,7 tys. kuracjuszy. 

Pacjenci w placówkach w ciągu roku spędzili 1859,2 tys. osobodni, a przeciętny pobyt chorego 

wyniósł 15,4 dni.  

Rozmieszczenie placówek lecznictwa uzdrowiskowego w województwie jest nierównomierne, 

co związane jest też z czynnikami geologiczno-klimatycznymi terenów na których się one znajdują. 

Większość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego znajduje się na obszarze podregionu wałbrzyskiego, 

najwięcej w powiecie kłodzkim (41 placówek) 

oraz wałbrzyskim (12). W tych powiatach leczyło 

się odpowiednio 55,3% i 13,4% ogółu kuracjuszy. 

W podregionie jeleniogórskim działało 9 

placówek. 
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W 2016 r. w szpitalach uzdrowiskowych leczeniu poddało się 29,4 tys. pacjentów (w tym 1,8 

tys. w szpitalach dla dzieci), którzy przebywali średnio 20,0 dni, a w sanatoriach odnotowano 75,4 tys. 

kuracjuszy, którzy przeciętnie spędzili 15,7 dnia.  

W ciągu roku w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zostało wykonanych 5,6 mln zabiegów, 

w tym 1,3 mln zabiegów kinezyterapii (22,7% ogółu), 697,0 tys. zabiegów wodolecznictwa (12,6%), 

646,8 tys. elektrolecznictwa (11,6%) i 476,6 tys. masaży (8,6%). Zabiegi przyrodolecznicze, (kąpiele 

borowinowe, mineralne, CO2 oraz inhalacje) stanowiły 24,1% ogółu.  

Stopień przystosowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych był zróżnicowany. Ponad 90% placówek wyposażonych było w windy, 88,9% 

pochylnie albo platformy, w posadzki antypoślizgowe i pokoje lub łazienki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych wyposażonych zostało odpowiednio 87,3% i 82,5% placówek. W 47,6% 

placówkach były drzwi automatycznie otwierane, w zaledwie 6,3% były udogodnienia dla osób 

niewidomych. 

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

 Świadczenia ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej realizowane są przez zakłady 

opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie. 

W końcu 2016 r. w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej funkcjonowało ogółem 1515 

zakładów opieki zdrowotnej (o 178 więcej 

niż w 2014 r.) z czego większość – 82,0% 

w miastach, a prawie co szósta placówka 

na obszarze wiejskim. W 2016 r. odnoto-

wano 527 praktyk lekarskich (w 2014 r. 

było o 29 praktyk lekarskich więcej). 

W ogóle praktyk lekarskich przeważały 

indywidualne specjalistyczne – 107 (o 7 

mniej niż w 2014 r.), a wśród 417 praktyk 

stomatologicznych – 234 indywidualne  

(w 2014 r. odpowiednio więcej o 19 praktyk 

stomatologicznych w tym 18 praktyk 

indywidualnych).  
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W 2016 r. w województwie dolnośląskim udzielono 23,8 mln porad (bez porad udzielonych  

w izbach przyjęć) w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. W ciągu dwóch lat 

liczba udzielonych porad ogółem zwiększyła się o 4,7%. 

Porady udzielane w ramach praktyk lekarskich stanowiły 88,8% wobec 11,2% porad 

świadczonych przez lekarzy stomatologów. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie przestrzenne, we 

Wrocławiu udzielono 31,8% ogółu porad lekarskich w województwie dolnośląskim oraz 42,0% porad 

stomatologicznych. 

Najwięcej porad lekarskich w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zostało udzielonych 

w województwie mazowieckim (14,7% ogółu w kraju), a najmniej w województwie opolskim (2,3%), 

natomiast w województwie dolnośląskim – 7,5%. Wskaźnik udzielonych porad lekarskich 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce wyniósł – 7,0 (w 2014 r. – 7,1). W województwie 

dolnośląskim wskaźnik ten kształtował się na poziomie – 7,3 (6,9 w 2014 r.). Wyższe wskaźniki niż 

ogółem w kraju zanotowano w województwach: podkarpackim – 7,9 oraz mazowieckim, śląskim  

i łódzkim – po  7,8.  

W 2016 r. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 12,7 mln porad lekarskich,  

z czego tylko nieznaczną część (1,1%) w formie wizyt domowych. W ciągu roku 4,1 mln porad 

(32,2%) udzielono osobom w wieku 65 lat i więcej, a 2,7 mln (20,9%) dzieciom i młodzieży do lat 18. 

Kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – 7,2 

mln (56,6%). W 2016 r. kobietom w ciąży udzielono jedynie 2 porady w zakresie opieki 

profilaktycznej. 

W ramach specjalistycznej lekarskiej opieki zdrowotnej udzielono 8,5 mln porad, z czego 

najwięcej w zakresie chirurgii – 18,0% ogółu, następnie ginekologii-położnictwa – 13,0% oraz 

okulistyki – 12,2%. W 2016 r. lekarze udzielili 2,7 mln specjalistycznych porad stomatologicznych, 
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z czego najwięcej – 80,0% w poradniach stomatologicznych oraz – 8,8% w ortodontycznych. 

Ze względu na zróżnicowany dostęp do lekarzy specjalistów, leczeni zdecydowanie częściej korzystali 

z porad specjalistycznych w miastach (91,2% ogółu) niż na obszarach wiejskich (8,8%). 

Analizując przystosowanie zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych można stwierdzić, że 67,4% było wyposażonych w pochylnię/podjazd/platformę, 

25,2% – w windę, 8,0% – w automatycznie otwierane drzwi i tylko 3,1% zakładów posiadało 

udogodnienia dla osób niewidomych. Brak jakichkolwiek udogodnień zarejestrowano w 12,1% 

zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

 

Ratownictwo medyczne  

W 2016 r. w ramach ratownictwa medycznego pomoc medyczną w razie nagłego wypadku 

świadczyło 113 zespołów ratownictwa medycznego. Były to zespoły podstawowe (74)  

i specjalistyczne (39). Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonował 1 lotniczy zespół 

ratunkowy. Do składu zespołów ratownictwa medycznego należało 1485 osób, a do składu lotniczego 

zespołu ratunkowego 12 osób.  

W 2016 r. w kraju działały 1492 zespoły ratownictwa medycznego oraz 17 lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego (tj. 17 śmigłowców). 

W ciągu 2016 r. w ramach ratownictwa medycznego zrealizowano 296,5 tys. wyjazdów na 

miejsce zdarzenia, tj. o 2,7% mniej w porównaniu z 2014 r. Uwzględniając poszczególne miejsca 

zdarzenia, w których przeprowadzono medyczne działania ratownicze najwięcej wyjazdów 

zrealizowano do domów poszkodowanych (71,4% ogółu wyjazdów), następnie były wyjazdy 

zaliczone do zbiorczej kategorii „inne”, obejmujące sytuacje, które mogą mieć miejsce poza domem 

chorego, np. na ulicy, w kościele, sklepie itp. (19,2%). Wyjazdy do zdarzeń w ruchu uliczno-

drogowym stanowiły 7,0% całkowitej liczby wyjazdów. Dwa pozostałe miejsca zdarzenia, czyli praca 

oraz szkoła, miały niewielki udział – odpowiednio 1,7% i 0,7%. Podczas przeprowadzonych akcji 

ratowniczych udzielono pomocy 296,8 tys. osobom, z których 42,7% stanowiły osoby w wieku 65 lat  

i więcej, a 5,9% to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wśród osób, którym udzielono pomocy – 

50,2% stanowili mężczyźni. Zgon przed podjęciem lub w trakcie trwania czynności ratunkowych 

stwierdzono u 6,1 tys. pacjentów, tj. o 15,9% mniej w porównaniu do 2014 r. Karetki najczęściej 

wyjeżdżały do chorych we Wrocławiu – 26,8% ogółu wyjazdów, następnie w podregionach 

wałbrzyskim – 23,2%, jeleniogórskim – 19,3%, legnicko-głogowskim – 15,4% i wrocławskim – 

15,2%. 
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W 2016 r. w ramach systemu ratownictwa medycznego funkcjonowało 15 szpitalnych 

oddziałów ratunkowych (SOR), które dysponowały 134 łóżkami. Udzielały one świadczeń 

ratowniczych w trybie „jednego dnia” i ambulatoryjnym. W szpitalnych oddziałach ratunkowych 

hospitalizowanych było w trybie dziennym 179,0 tys. pacjentów, a w trybie ambulatoryjnym 208,4 

tys. pacjentów, tj. odpowiednio więcej o 23,2% i mniej o 6,2% niż w 2014 r. W ramach SOR u 477 

leczonych pacjentów stwierdzono zgon przed podjęciem lub w trakcie trwania czynności 

ratunkowych, tj. o 33,3% więcej niż w 2014 r. 
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Biorąc pod uwagę wiek pacjentów, to 

przeważały świadczenia udzielone osobom  

w wieku 65 lat i więcej (21,6% ogółu). 

Pacjenci byli kwalifikowani do różnych 

poradni specjalistycznych, w tym najczęściej 

do poradni chirurgicznych (26,0% ogółu udzie-

lonych świadczeń zdrowotnych), chorób wew-

nętrznych (15,0%), chirurgii urazowo-ortope-

dycznej (13,2%) i poradni okulistycznych 

(11,9%). 

 

 

 

 

 

Krwiodawstwo  

W końcu 2016 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowały 2 regionalne centra 

krwiodawstwa z 3 oddziałami terenowymi. Do placówek tych w ciągu roku zgłosiło się 50,2 tys. 

krwiodawców, w tym 99,9% honorowych. Łącznie pobrano 97,3 tys. jednostek krwi pełnej oraz 

wyprodukowano 104,8 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza. W porównaniu do 2014 r. liczba 

krwiodawców uległa nieznacznemu spadkowi o 1,8%, jednocześnie odnotowano wzrost ilości 
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pobranej krwi o 0,8%, liczonej w jednostkach pełnej krwi, natomiast zmniejszenie ilości świeżo 

mrożonego osocza o 4,0%. 

    Najlepsze wyniki w tej dziedzinie osiągnęły, podobnie jak w latach ubiegłych, województwa 

mazowieckie, śląskie i wielkopolskie, gdzie zarejestrowanych było 32,8% ogółu krajowych 

krwiodawców i pobrano łącznie 34,1% krwi.  

 

Apteki i punkty apteczne 

Działalność placówek ochrony zdrowia wspomagają apteki i punkty apteczne zaopatrujące 

pacjentów w leki i środki medyczne. Według stanu na dzień 31 XII 2016 r. na terenie województwa 

dolnośląskiego działały 1063 apteki ogólnodostępne oraz 72 punkty apteczne i w porównaniu do 

analogicznego okresu 2014 r. to aptek było więcej o 57, natomiast punktów aptecznych mniej o 2.  

Z ogólnej liczby aptek 91,3% działało w miastach, w tym ponad 27% we Wrocławiu. Wszystkie 
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punkty apteczne funkcjonowały na obszarach wiejskich. Dyżury nocne stałe i okresowe były pełnione 

w 352 aptekach. 

Według danych na koniec 2016 r. w aptekach ogólnodostępnych pracowało 5,1 tys. osób, w tym 

2,1 tys. magistrów farmacji i 2,2 tys. techników farmacji.  

Łącznie na 1 aptekę i punkt apteczny przypadało w województwie dolnośląskim 2558 osób.  

W 19 powiatach liczba osób przypadająca na 1 aptekę lub punkt apteczny była większa od średniej  

w województwie, w tym najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie legnickim – 3942 osoby,  

a najniższy w Legnicy – 2098 osób. W powiecie wałbrzyskim wskaźnik był na poziomie wskaźnika 

wojewódzkiego. 

Na terenie kraju funkcjonowało 13,1 tys. aptek ogólnodostępnych i 1,3 tys. punktów 

aptecznych, spośród których najwięcej zlokalizowanych było na terenie województwa mazowieckiego 

(odpowiednio 13,6% wszystkich aptek ogólnodostępnych i 10,6% wszystkich punktów aptecznych). 

Na obszarze województwa lubuskiego znajdowała się najmniejsza liczba aptek ogólnodostępnych 

(2,4% ogółu), a w województwa warmińsko-mazurskiego najmniejsza liczba punktów aptecznych 

(3,3% ogółu). Najwyższym wskaźnikiem liczby aptek ogólnodostępnych na 1 mieszkańca odznaczało 

się województwo warmińsko-mazurskie – 3356, tj. o 423 więcej od średniej krajowej.  

Biorąc pod uwagę udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, można stwierdzić, że 45,9% 

aptek ogólnodostępnych posiadało pochylnie/podjazdy/platformy, w 5,6% były automatycznie 

otwierane drzwi, a 30,9% aptek ogólnodostępnych nie było w żaden sposób przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia 

Spośród zarejestrowanych w 2016 r. głównych chorób zakaźnych najwięcej przypadków 

zachorowań wystąpiło z powodu grypy oraz podejrzeń zachorowania na grypę – 193,0 tys. 

zachorowań, w 2014 r. było ich mniej o 33,2%.   

Pod względem dynamiki liczba zarejestrowanych chorób zakaźnych i zatruć odznaczała się 

znacznym zróżnicowaniem. Wzrost w porównaniu z 2014 r. wystąpił głównie w przypadku: krztuśca 

(o 277,1%), bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu (o 45,8%) czy salmonellozy  

(o 35,3%). Znacznie spadła liczba zachorowań na różyczkę (o 72,2%), inne bakteryjne zatrucia 

pokarmowe (o 58,0%) oraz ospę wietrzną (o 28,7%). Odnotowano mniej szczepień przeciw 

wściekliźnie – o 2,0%. Zmniejszyła się również liczba biegunek u dzieci do lat 2 – o 26,3% (w 2014 r. 

– 2053 zachorowań, a w 2016 r. – 1513). 
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Dokładnym wskaźnikiem mierzącym liczbę zachorowań jest liczba zachorowań lub zatruć 

przypadająca na 100 tys. mieszkańców. Do chorób o najwyższym wskaźniku w 2016 r. należały: 

grypa – 6646 (wzrost w relacji do 2014 r. – o 1666), ospa wietrzna – 331 (mniej w porównaniu do 

2014 r. – o 134) oraz biegunka u dzieci do lat dwóch1 – 190 (w 2014 r. więcej – o 66).  

1 Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku od 0-24 lata. 
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II.  OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ORAZ POMOC SPOŁECZNA 

 

OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

Żłobki  

W końcu 2016 r. funkcjonowało 290 placówek dla dzieci do lat 3, w tym 243 żłobki (o 56 

więcej niż w 2014 r.) oraz 15 oddziałów żłobkowych przy przedszkolach (mniej o 7 w relacji do 2014 

r.) i 32 kluby dziecięce, tj. o 9 więcej w porównaniu do 2014 r. Żłobki, oddziały żłobkowe i kluby 

dziecięce dysponowały łącznie 10,5 tys. miejsc i w relacji do 2014 r. było to więcej o 22,5%,  

W ciągu roku w żłobkach, oddziałach 

żłobkowych i klubach dziecięcych przebywało 

14,6 tys. dzieci, które spędziły 1574,6 tys. 

osobodni i w okresie dwóch lat ich pobyt 

wydłużył się o 21,3%. Dolnośląskie dziecko 

przebywało średnio w tego typu placówkach 

107,6 dni czyli prawie o 4 dni dłużej niż  

w 2014 r. Najkrótszy przeciętny pobyt dziecka 

odnotowano w powiatach: wałbrzyskim – 41,4 

dni, średzkim – 55,3 dni w roku i zgorzeleckim – 

65,6 dni, a najdłuższy w powiecie legnickim – 

128,5 dni, jeleniogórskim – 126,2 oraz 

wrocławskim – 124,9 dni.  

W kraju funkcjonowało 2710 placówek 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 2172 żłobki, 76 oddziałów żłobkowych przy przedszkolach, oraz 

462 kluby dziecięce. Najwięcej placówek zanotowano w województwie mazowieckim – 512, 

dolnośląskim – 290 oraz wielkopolskim – 285. 

Według stanu na dzień 31 XII 2016 r. w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 przebywało 

10112 dzieci (było to o 26,8% więcej niż w 2014 r.). Najliczniejszą grupę dzieci przebywających  

w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych tworzyły dwulatki – 53,6% ogółu, a 38,1% 

to dzieci w wieku 1 roku i mniej. W 2016 r. spośród wszystkich dzieci najniższy odsetek (0,2%) 

stanowiły dzieci w wieku 4 lat i więcej. Na koniec 2016 r. opieka w placówkach obejmowała 5,0 tys. 

dziewczynek (49,4%). Wskaźnik liczby dzieci przebywających w żłobkach, oddziałach żłobkowych  

i klubach dziecięcych na 1000 dzieci do lat 3 wynosił 125,3 (w 2014 r. – 99,6). 
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 W dolnośląskich placówkach dla najmłodszych w 2016 r. pracowało 1,8 tys. osób (1,4 tys.  

w 2014 r.), w tym opiekunowie dziecięcy stanowili 64,4% (w 2014 r. – 62,3%), nauczyciele (15,4%), 

pielęgniarki i położne (9,6%) oraz pozostali opiekunowie (11,0%), w 2014 r. stanowili oni 

odpowiednio 13,3%, 10,1% i 14,4%. W 2016 r. pomagało 43 wolontariuszy (więcej o 4 wolontariuszy 

w porównaniu do 2014 r.). 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W końcu roku 2016 w relacji z końcem 

2014 r. odnotowano wzrost w zakresie liczby 

placówek opiekuńczo-wychowawczych ze 142 do 

151, przy jednoczesnej praktycznie nie zmienionej 

liczbie miejsc i spadku o prawie 12% liczby 

wychowanków. 

Pod koniec 2016 r. funkcjonowało 151 

placówek (o 9 więcej niż w 2014 r.) instytu-

cjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży, 

w których przebywało 2042 wychowanków, w tym 

w placówkach: łączących zadania placówek 

interwencyjnych, socjalizacyjnych i specjalis-

tyczno-terapeutycznych – 356 wychowanków, 

socjalizacyjnych – 1399, rodzinnych – 197 oraz  

w interwencyjnych 50 wychowanków.  
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W placówkach, według stanu na 

dzień 31 XII 2016 r. umieszczonych 

było 1013 chłopców i 1029 dziewczy-

nek, a najliczniejszą grupę stanowili 

wychowankowie w wie-ku 7-13 lat 

oraz 14-17 lat (odpowiednio 33,7 %  

i 45,4%).  

W placówkach socjalizacyj-

nych, w których przebywało najwięcej 

dzieci (68,5% ogółu) najliczniejszą 

grupę tworzyli wychowankowie 

w przedziale wiekowym 7-13 lat oraz 

14-17 lat (odpowiednio 31,5%  

i 51,5%). W placówkach interwencyjnych charakteryzujących się najmniejszą liczbą wychowanków 

przebywali głównie najmłodsi wychowankowie (w wieku 0-6 lat), którzy stanowili 44,0% ogółu 

dzieci umieszczonych w tych placówkach. Wychowankowie w przeważającej większości (96,2% 

ogółu, w 2014 r. 92,3%) umieszczani byli w placówkach na podstawie orzeczenia sądu, a 51,9% 

zostało tam skierowanych po raz pierwszy (w 2014 r. odsetek ten wynosił 55,6%).  

Jedynie 2,5% wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych było sierotami 

biologicznymi, a 16,6% półsierotami (w 2014 r. odpowiednio 3,0% i 16,2%). Wynika z tego, że 

większość (81,0%) dzieci posiadało przynajmniej 1 rodzica, który nie potrafił lub nie chciał właściwie 

wypełniać funkcji wychowawczych. Osoby przewlekle chore stanowiły 7,6% wychowanków w tych 

placówkach, a osoby niepełnosprawne – 8,3% (w 2014 r. odpowiednio 8,3% i 7,4%). Ponadto,  

w końcu grudnia 2016 r. w tych placówkach przebywało 10 małoletnich matek oraz 4 cudzoziemców 

(dwa lata wcześniej było ich odpowiednio 28 i 3). 

W ciągu 2016 r. 1078 wychowanków opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze (w 2014 r. 

– o 10 osób mniej), w tym 797 wychowanków (w 2014 r. – 817) było w wieku do 18 roku życia. 

Najwięcej małoletnich – 279 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 220 zostało umieszczonych  

w innej placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej, 166 wychowanków ubyło do rodzinnej pieczy 

zastępczej, a 105 zostało przekazanych do adopcji. 

W 2016 r. w województwie dolnośląskim 281 wychowanków, którzy ukończyli 18 lat  

(w 2014 r. – 251 osób) opuściło placówki, z czego 122 osoby (w 2014 r. – 103) założyło własne 

gospodarstwa domowe, a 142 osoby zostały przywrócone do rodziny naturalnej (105 – w 2014 r.). 
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze w swojej działalności wspierane były przez wolontariuszy. 

W 2016 r. we wszystkich tego typu instytucjach pomoc taką świadczyło 120 wolontariuszy (w 2014 r. 

– 177), z czego większość – 91 osób (prawie 76%) pracowało w placówkach socjalizacyjnych. 

Placówki wsparcia dziennego 

W końcu 2016 r. funkcjonowały 173 placówki wsparcia dziennego (pełnią one rolę 

wzmocnienia funkcji opiekuńczych rodziny i w różnej formie zapewniają opiekę i wychowanie 

dzieciom w ich najbliższym otoczeniu, m. in. poprzez pomoc w nauce, organizację czasu wolnego). 

Dla porównania w kraju działało 2907 placówek wparcia dziennego, z czego najwięcej 

w województwach wielkopolskim (361), zachodniopomorskim (322) i mazowieckim (278), a najmniej 

w podlaskim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim (odpowiednio 81, 87 i 89).  

Ze wszystkich dolnośląskich placówek wsparcia dziennego (w tym 145 opiekuńczych oraz 12 

specjalistycznych) skorzystało w 2016 r. wg stanu w dniu 31 XII – 4,1 tys. dzieci i młodzieży), w tym 

3,4 tys. – z placówek opiekuńczych. 

 

W porównaniu do końca 2014 r. liczba placówek wsparcia dziennego wzrosła o 3, natomiast 

liczba dzieci korzystających z nich w ciągu roku zmniejszyła się o 45,5%. Pod koniec 2016 r. liczba 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego w relacji do 2014 r. zmniejszyła się o 2,8%. W 2016 r.  

w województwie dolnośląskim po raz pierwszy od lat nie brakowało miejsc w specjalistycznych 

placówkach, które stanowią miejsce wsparcia i opieki szczególnie dla dzieci z dysfunkcjami 

fizycznymi i psychicznymi, liczba deklarowanych miejsc przewyższała liczbę wychowanków o 2,0% 

(w 2014 r. brakowało 46 miejsc).  

Placówki wsparcia dziennego w swojej aktywności wspierane były przez pracę wolontariuszy. 

W 2016 r. w kraju tego typu pomoc świadczyło 6841 osób (mniej o 8,7% niż w 2014 r.), w tym 
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najwięcej w województwach śląskim – 1122 (tak jak w 2014 r.) i mazowieckim – 823 (mniej  

o 20,2%  w relacji do 2014 r.).  

W placówkach wsparcia dziennego w 2016 r. w województwie dolnośląskim pomagało 321 

wolontariuszy, w tym 257 w placówkach opiekuńczych i 25 w specjalistycznych (w 2014 r. było 

więcej odpowiednio o 44,7% i o 45,2%). 

 

Rodzinna piecza zastępcza 

W końcu 2016 r. w 3951 rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka wychowywało 

się 5569 dzieci, w tym do 18 roku życia było 4663 dzieci oraz 906 (w wieku 18-24 lata) pozostało 

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W porównaniu do 2014 r. liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zmniejszyła 

się o 0,7%, a liczba dzieci do 18 roku życia, objętych tą opieką o 3,7%, natomiast liczba dzieci, które 

ukończyły 18 rok życia i pozostały w rodzinnej pieczy zastępczej wzrosła – o 10,2%. W 2016 r. 

rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem stanowiły 68,1% ogółu rodzin zastępczych i rodzinnych 
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domów dziecka, niezawodowe rodziny zastępcze – 26,8%, rodziny zawodowe – 3,8% oraz rodzinne 

domy dziecka – 1,3%. 

W końcu 2016 r. zdecydowanie najwięcej, bo 13,6% ogółu rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka w kraju funkcjonowało w województwie śląskim. Najmniej rodzin zanotowano 

w województwie podlaskim (2,4% ogółu).  

Ponad 80% osób sprawujących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej miało powyżej 40 lat. 

Blisko 5% rodzinnych pieczy zastępczych było prowadzonych przez osoby w wieku powyżej 71 lat 

i więcej, a 0,4% – przez osoby w wieku 21 lat i mniej. Prawie 50% rodzinnych piecz zastępczych 

prowadzonych było przez małżeństwa. 

Najwięcej rodzin (75,6%) miało na wychowaniu jedno dziecko, dwoje dzieci wychowywało 

16,2% rodzin, z trojgiem dzieci było ich 4,5%, z czworgiem i więcej było 3,6% rodzin. 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka działała w miastach 

(tj. 74,8% ogółu). Jedynie co czwarta rodzina zastępcza mieszkała na wsi (994). W przypadku 50,0% 

rodzinnej pieczy zastępczej, funkcję rodziny pełniła osoba samotna. 

Wśród dzieci przebywających w 2016 r. w rodzinnej pieczy zastępczej, najmniej było dzieci 

najmłodszych, tj. w przedziale wiekowym 0-3 lata (375, co stanowiło 6,7% ogółu dzieci w takich 

rodzinach). Największy odsetek stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat oraz 14-17 lat (odpowiednio 37,7% 

zbiorowości i 29,0%).  

W roku 2016 rodzinną pieczę zastępczą opuściło 345 wychowanków, którzy usamodzielnili się 

i w porównaniu do 2014 r. było to więcej o prawie 4%. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 

Opieką instytucjonalną objęte są również osoby pełnoletnie, wymagające wsparcia jednostek 

świadczących usługi pomocy społecznej.  

W końcu 2016 r. funkcjonowało 105 stacjonarnych placówek pomocy społecznej (o 1 więcej 

niż w 2014 r.), w tym 60 domów pomocy społecznej stanowiących 57,1% ogółu placówek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla porównania w kraju działało 1735 stacjonarnych placówek pomocy społecznej, w tym 863 

domy pomocy społecznej. Największą liczbę stacjonarnych placówek pomocy społecznej odnotowano 

w województwie mazowieckim – 253 (w tym 107 domów pomocy społecznej) oraz śląskim – 221 

(100), najmniej zaś w lubuskim – 40 (w tym 24 domy pomocy społecznej), podlaskim – 50 (24)  

i opolskim – 60 (28). 

Spośród ogółu placówek pomocy społecznej, najwięcej placówek przeznaczonych było dla osób 

przewlekle somatycznie chorych – 28, dla osób w podeszłym wieku – 25, bezdomnych – 21 oraz dla 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 15. Łącznie w dyspozycji placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej w 2016 r.  były 8223 miejsca, czyli o 1,3% więcej niż w 2014 r. Liczba 

mieszkańców w porównaniu do 2014 r. spadła o 0,6%, natomiast liczba osób oczekujących na 

umieszczenie zmniejszyła się o 16,2%.  
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W placówkach stacjonarnej pomocy społecznej w 2016 r. łącznie przebywało 7708 osób, 

z czego najliczniejszą grupę stanowili mieszkający w domach i zakładach dla osób przewlekle 

somatycznie chorych – 2237 osób (29,0% ogółu), a najmniejszą – w placówkach dla matek 

z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży – 127 (1,6%).  

Pod względem struktury według wieku, najmniej liczna była grupa osób młodych (do 18 roku 

życia), stanowiąca 3,7% (283 osoby) ogółu mieszkańców, a największy udział miały osoby w wieku 

75 lat i więcej – 27,9% (2151 osób), w relacji do 2014 r. było to odpowiednio mniej – o 0,7 p. proc  

i więcej – o 0,6 p. proc. 

Większość mieszkańców stacjonarnych placówek pomocy społecznej (81,7%) uczestniczyło  

w finansowaniu swego pobytu, przynajmniej w części pokrywając koszty z dochodów własnych np.: 

własnej emerytury, renty, zasiłku stałego. Dla 6,8% mieszkańców pobyt opłacany był w całości przez 

gminę lub budżet państwa, 3,0% przebywających w omawianych zakładach mieszkańców miało 

opłacany pobyt przez członków rodziny, a 0,6% było zwolnionych z odpłatności. 

Wśród osób pracujących w stacjonarnych zakładach i domach pomocy społecznej (niezależnie 

od formy zatrudnienia), dla których było to główne miejsce pracy (ogółem 4333 osób), tylko 0,1% 

stanowili lekarze (4 osoby, o 3 mniej niż 2014 r.). Dużo więcej zatrudniano pielęgniarek – 473, tj. 

10,9% personelu oraz fizjoterapeutów – 118 (2,7%). W porównaniu z 2014 r. było odpowiednio – o 28 

mniej pielęgniarek i więcej – o 3 fizykoterapeutów. W opiece nad mieszkańcami stacjonarnych 

zakładów pomocy społecznej uczestniczyło 290 wolontariuszy (6,7% ogółu pracujących) – o 66 

więcej niż w 2014 r. 
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Świadczenia pomocy społecznej 

Pomoc środowiskowa polega 

na udzielaniu świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych osobom spełniają-

cym określone kryteria i zakwalifi-

kowanym do otrzymywania takiej 

pomocy w miejscu ich zamieszkania. 

Według danych Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej  

w województwie dolnośląskim,  

w 2016 r. przyznano w ramach zadań 

zleconych i własnych (bez względu na 

ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 93,6 tys. świadczeń pomocy społecznej (w 2014 r. – 113,4 tys.). Dolnośląski Urząd 

Wojewódzki udziela świadczeń w ramach zadań zleconych (0,4 tys.) i własnych (93,4 tys.), w 2014 r. 

zadań zleconych było więcej – o 0,2%, a własnych mniej – o 17,5%. Świadczenia otrzymało 67,8 tys. 

rodzin, w których łącznie było 137,7 tys. osób (w relacji do 2014 r. było to  odpowiednio mniej –  

o 13,4% i o 19,8%). 
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W jednej rodzinie mogło wystąpić kilka przyczyn udzielenia pomocy środowiskowej.  

W 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej pomocy udzielano z powodu ubóstwa – 

było ono przyczyną przyznania świadczenia dla 43,0 tys. rodzin (w 2014 r. – 50,0 tys. rodzin). Ponad 

30% świadczeń wypłaconych biło na wsi. Innymi powodami udzielenia pomocy były: bezrobocie 

(33,1 tys. rodzin, w 2014 r. – 44,9 tys. rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (28,8 tys., wobec. – 

28,9 tys. rodzin), niepełnosprawność (26,0 tys. rodzin, wobec 26,9 tys. rodzin) oraz bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego (11,5 tys. 

rodzin wobec – 13,7 tys.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, jako powody przyznania pomocy wystąpiły m.in.: alkoholizm – 5,8 tys. rodzin (mniej 

o 9,0% w relacji do 2014 r.), potrzeba ochrony macierzyństwa – 4,9 tys. rodzin (mniej o 20,6%), 

bezdomność – 2,9 tys. rodzin (mniej o 7,3% w porównaniu z 2014 r.), trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu karnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1,1 tys. rodzin 

(mniej o 23,0%), przemoc w rodzinie – 1,0 tys. (więcej o 21,5% w porównaniu z 2014 r.).  
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Przeciętna wartość świadczenia pomocy społecznej, w 2016 r., udzielonego 1 korzystającemu 

wyniosła 2753 zł (w 2014 r. – 2297 zł). Pomoc pieniężna została wypłacona 94,3 tys. osób, w kwocie 

185,2 mln. zł (w 2014 r. z takiej formy pomocy skorzystało o 19,3 tys. osób więcej niż w 2016 r.,  

a kwota wypłaconych zasiłków była o 4,7 mln. zł większa). Przeciętna wartość tego świadczenia 

przypadająca na 1 korzystającego wyniosła 1963 zł, było to więcej średnio o 291 zł w porównaniu  

z 2014 r.  Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 16,6 tys. osób, (tj. 0,9% więcej niż  

w 2014 r.) w kwocie 81,5 mln zł. Zasiłki okresowe przyznano 28,3 tys. osobom na kwotę 58,2 mln zł  

Z pomocy niepieniężnej skorzystało 43,5 tys. osób, w kwocie 72,4 mln. zł i wartość udzielonej 

pomocy na 1 beneficjenta wyniosła 1663 zł (w relacji do 2014 r. było to mniej o 8,8 tys. 

korzystających, w kwocie o 1,8 mln. zł  niższej i średnio o 314 zł mniejszej na 1 beneficjenta pomocy 

społecznej). W ramach pomocy niepieniężnej najczęściej korzystano: z posiłków – 31,9 tys., usług 

opiekuńczych i specjalistycznych – 9,3 tys. i schronienia – 1,1 tys.   

Najwyższa rzeczywista liczba osób, którym przyznano świadczenia była w województwach 

mazowieckim i śląskim (odpowiednio 189,0 tys. i 142,7 tys. osób). Najwięcej świadczeń pomocy 

społecznej udzielonej w formie pieniężnej przekazano w województwie mazowieckim – 142,5 tys.  

i śląskim – 141,6 tys., a najmniej w opolskim – 34,7 mln zł. W formie niepieniężnej najwięcej 

świadczeń przyznano również w województwie mazowieckim – 101,8 tys. i śląskim – 72,7 tys.,  

a najmniej w opolskim – 17,4 tys. 

Osoby którym decyzją przyznano świadczenia  pomocy społecznej obliczone na 10 tys. 

ludności dla pomocy w formie pieniężnej w Polsce wyniosło 363,7 natomiast wartość niepieniężna 

211,5. 

 Największą liczbę osób, którym decyzją przyznano świadczenia pieniężne na 10 tys. ludności 

zanotowano w województwach warmińsko-mazurskim – 622,0 oraz kujawsko-pomorskim – 596,1  

i było to więcej od przeciętnej krajowej odpowiednio o 258,3 i 232,4. Najwięcej świadczeń 

niepieniężnych obliczonych na 10 tys. ludności przyznano w województwie warmińsko-mazurskim – 

353,2 i świętokrzyskim – 305,8 i było to więcej od przeciętnej krajowej odpowiednio o 141,8 i 94,3. 

Najmniejszą liczbę osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej, w przeliczeniu na 

10 tys. ludności odnotowano w województwie mazowieckim – 266,1 w formie pieniężnej, a w formie 

niepieniężnej w dolnośląskim – 149,9.   

 


