
Tablica 33. Ambulatoryjna opieka zdrowotna  
Table 33. Out-patient health care 

Wyszczególnienie 
Placówkia 

Centresa 

Poradyb   Consultationsb 

Specification lekarskie 
doctors 

stomatologiczne 
dental 

Przychodnie   2015 299 3406703 453102 Out-patient departments 
 2019 300c 3595337c 432556 
 2020 288 3088653 334047 

Praktyki lekarskied   2015 27 27262 40838 Medical practicesd 
 2019 16 22206 29939 
 2020 14 17320 23968 

a Stan w dniu 31 grudnia; łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. b Łącznie z poradami 
opłacanymi przez pacjentów (środki niepubliczne) i z poradami udzielonymi w przychodniach resortów obrony narodowej i spraw wewnętrz-
nych; bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. c Dana skorygowana w stosunku do opublikowanej w poprzedniej edycji 
publikacji. d Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia lub przychodniami.  
Źródło: dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 
a As of 31 December; including out-patients departments of the Ministry of National Defence and the Ministry of Interior. b Including consul-
tations paid by patients (non-public funds) and those provided in out-patient departmets of the Ministry of National Defence and the Minis-
try of Interior; excluding consultation provided by doctors in admission rooms in general hospitals. c Data have been corrected in relation to 
the data published in the previous edition of the publication. d Data concern medical pracitces that have signed contract with the National 
Health Fund or with out-patients departments. 
Source: data of the Ministry of Health, the Ministry of the Interior as well as the Statistics Poland. 



Tablica 34. Apteki ogólnodostępne 
a 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 34.  Public pharmacies 

a 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 Specification 

Apteki   113 120 126 117 Pharmacies 

W tym pełniące dyżury nocne stałe lub  
okresowe   5 4 20 16 

Of which on permanent or temporary 
night duty 

Pracujący   581 652 676 685 Working 

w tym:     of which: 

Magistrzy farmacji   267 286 372 335 Masters of Pharmacy 

w tym kobiety   228 254 327 292 of which females 

Technicy farmaceutyczni   252 270 263 302 Pharmaceutical technicians 

w tym kobiety   236 248 244 283 of which females 

a Dane nie obejmują aptek działających w strukturze i na potrzeby szpitali.  
a Data do not include pharmacies, which operate in the structure and for needs of hospitals. 

Tablica 35. Żłobki a i kluby dziecięce 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 35.  Nurseries a and children’s clubs 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 Specification 

Placówki   7 29 47 52 Institutions 

Miejsca   719 1334 2340 2357 Places 

Dzieci przebywające (w ciągu roku)   1216 2046 3561 3580 Children staying (during the year) 

a Łącznie z oddziałami żłobkowymi.  
a Including nursery wards.  

Tablica 36. Wspieranie rodziny  
Table 36. Family support 

Wyszczególnienie 2018 2019 Specification 

Świadczenia wychowawcze 
a:   Child-raising benefit 

a: 

przeciętna miesięczna liczba rodzin  
otrzymujących świadczenie   17722 18049b 

average monthly number of families receiving 
benefit 

przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które 
rodziny otrzymały świadczenie   24883 

25413c 

46491 

average monthly number of children to which 
families received benefits 

wypłaty świadczenia w tys. zł 154469,2 227673,4 benefit payments in thousand PLN 

a W ramach programu „Rodzina 500+”. b Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca. Od 1 lipca 2019 r. nie są gromadzone informacje  
o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze. c Dane dotyczą okresu: w liczniku – od 1 stycznia do 30 czerwca, w mianowniku – od 
1 lipca do 31 grudnia. 
a Within the “Family 500+” programme. b Data concern the period from 1 January to 30 June. Since 1 July 2019 information of the number of 
families receiving the child-raising benefit is not collected. c Data concern the period: in the numerator – from 1 January to 30 June, in the 
denominator – from 1 July to 31 December. 
  



Tablica 36. Wspieranie rodziny (dok.) 
Table 36. Family support (cont.) 

Wyszczególnienie 2018 2019 Specification 

Dodatek wychowawczy 
a:    Child-raising suplement 

a: 

przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które 
rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
otrzymały dodatek   219 227 

average monthly number of children to which 
foster families and foster homes received 
benefits 

wypłaty świadczenia w tys. zł 1310,2 1344,4 benefit payments in thousand PLN 

Dodatek do zryczałtowanej kwoty 
a:    Lump sum suplement 

a: 

przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
rodzinnego otrzymały dodatek   10 9 

average monthly number of children to which 
family care and education centres received 
benefits 

wypłaty świadczenia w tys. zł 61,3 49,6 benefit payments in thousand PLN 

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny 3397 5803 Family Large Family Card holder 

a W ramach programu „Rodzina 500+”.  
Źródło: dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
a Within the “Family 500+” programme.  
Source: data of the Ministry of Family and Social Policy. 

Tablica 37. Rodzinna piecza zastępcza 
a 

 Stan w dniu 31 grudnia 
Table 37. Family foster care 

a 
 As of 31 December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 Specification 

Rodziny zastępcze   199 224 199 185 Foster families 

Spokrewnione:     Related: 

liczba rodzin 174 144 136 141 number of families 

liczba dzieci 
b 218 181 162 175 number of children 

b 

Niezawodowe:       Non-professional: 

liczba rodzin 19 65 53 36 number of families 

liczba dzieci 
b 26 75 64 46 number of children 

b 

Zawodowe 
c:      Professional 

c: 

liczba rodzin 6 15 10 5 number of families 

liczba dzieci 
b 20 50 30 15 number of children 

b 

Rodzinne domy dziecka   . – 5 2 Foster homes 

Dzieci 
a . – 29 13 Children 

a 

a Od 2013 r. niektóre dane nie są w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie z powodu zmiany przepisów prawnych. b W 2010 r. w wieku 
do 18 lat, w latach 2015, 2019 i 2020 w wieku do 25 lat. 
a Since 2013 some data are not fully comparable with data for previous years due to changes of the provisions of the law. b In 2010 up to the 
age of 18, in 2015, 2019 and 2020 up to the age of 25. 
  



Tablica 38. Instytucjonalna piecza zastępcza 
a 

Table 38. Institutional foster care 
a 

Wyszczególnienie 

2010 2015 2019 2020 2010 2015 2019 2020 2010 2015 2019 2020 

Specification 
placówki  
centres 

wychowankowie  
residents wolontariusze  

volunteers 
stan w dniu 31 grudnia     As of 31 December 

Placówki  
opiekuńczo- 
-wychowawcze  7 10 9 9 206 181 115 99b 127 47 17 6 

Care and education 
centres 

rodzinne  2 2 1 1 14 12 6 6 – 2 2 2 family 

socjalizacyjne – 2 – – – 51 – – – 40 – – socialization 

łączące zadania 
placówek 

c   5 6 8 8 192 118 109 93 127 5 15 4 
combining tasks  

of the centres 
c 

a Patrz uwagi metodyczne, ust. 35 na str. 111. b W tym 3 wychowanków w wieku 0–3 lata i 3 – w wieku 4–6 lat oraz 6 niepełnosprawnych.  
c Łączące zadania placówek interwencyjnych, socjalizacyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych; w 2010 r. placówki wielofunkcyjne. 
a See methodological notes, item 35 on page 123. b Of which 3 residents at age 0–3 and 3 – at age 4–6 as well as 6 disabled. c Combining tasks of 
the intervention, socialization and specialist therapy centres; in 2010 multi-functional centres. 

Tablica 39. Pomoc społeczna stacjonarna 
a 

 Stan w dniu 31 grudnia 
Table 39. Stationary social welfare 

a 
 As of 31 December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 Specification 

Domy i zakłady (bez filii)   8 9 11 11 
Homes and facilities (excluding 

branches) 

Miejsca 
b   746 824 804 797 Places 

b 

na 10 tys. ludności   25 28 27 27 per 10 thousand population 

Mieszkańcy 
b   719 814 760 718 Residents 

b 

w tym kobiety   . 272 299 275 of which women 

w tym do 18 lat   15 17 15 13 of which up to age 18 

w tym umieszczeni w ciągu roku  299 183 222 211 
of which placed within during the 

year 

na 10 tys. ludności   24 28 26 24 per 10 thousand population 

Osoby oczekujące na umieszczenie   78 57 87 58 Persons awaiting a place 

a Łącznie ze środowiskowymi domami samopomocy. b Łącznie z filiami.  
a Including community self-help homes. b Including branches.  
  



Tablica 40. Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 
a według grup mieszkańców 

 Stan w dniu 31 grudnia 
Table 40. Stationary social welfare facilities 

a by groups of residents 
 As of 31 December 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 Specification 

Domy i zakłady (bez filii) 
b   8 9 11 11 

Homes and facilities (excluding 
branches) 

b 

w których mogą przebywać:     in which may be: 

Osoby w podeszłym wieku   2 2 2 2 Aged persons 

Przewlekle somatycznie chorzy   1 1 1 1 Chronically ill with somatic disorders 

Dorośli niepełnosprawni intelektualnie  1 1 1 1 Mentally retarded 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna  
intelektualnie   1 1 1 1 Children and young mentally retarded 

Przewlekle psychicznie chorzy   1 1 – – Chronically mentally ill 

Bezdomni   3 4 6 6 Homeless 

Inne osoby   1 1 1 1 Other persons 

Mieszkańcy w domach i zakładach 
c  719 814 760 718 Residents in homes and facilitiesc 

dla:     for: 

Osób w podeszłym wieku   91 91 90 88 Aged persons 

Przewlekle somatycznie chorych   183 188 183 170 Chronically ill with somatic disorders 

Dorosłych niepełnosprawnych  
intelektualnie   26 26 167 167 Mentally retarded 

Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie   236 240 101 102 Children and young mentally retarded 

Przewlekle psychicznie chorych   30 36 – – Chronically mentally ill 

Bezdomnych   145 224 216 191 Homeless 

Innych osób   8 9 3 – Other persons 

a Łącznie ze środowiskowymi domami samopomocy. b W dalszym podziale placówki mogą być wykazane kilkakrotnie, gdyż jedna placówka 
może być przeznaczona dla kilku grup mieszkańców. c Łącznie z filiami. 
a Including community self-help homes. b In the division facilities may be shown several times, because one facility may be designed for few 
group of residents. c Including branches. 
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