
DZIAŁ IX
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 
SPOŁECZNA

Uwagi metodologiczne

1. Prezentowane w dziale dane o ochronie zdro-
wia – jeśli nie zaznaczono inaczej – podaje się łącz-
nie z danymi o placówkach podległych resortom 
obrony narodowej, spraw wewnętrznych i admini-
stracji, z wyłączeniem ochrony zdrowia w zakładach 
karnych. 

2. Dane o pracownikach medycznych dotyczą 
pracujących w: placówkach wykonujących działal-
ność leczniczą, praktykach zawodowych, aptekach 
oraz domach pomocy społecznej, żłobkach i klu-
bach dziecięcych.

Dane dotyczą pracujących bezpośrednio z pa-
cjentem, tj. bez osób dla których głównym miejscem 
pracy jest uczelnia, jednostka administracji pań-
stwowej lub samorządu terytorialnego albo NFZ. 

Przez pielęgniarkę należy rozumieć też pielęgnia-
rza, a przez położną – również położnego.

3. Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy 
dentystów w zakresie ambulatoryjnej opieki zdro-
wotnej podano łącznie z badaniami profilaktyczny-
mi (z wyjątkiem porad udzielonych przez lekarza 
orzecznika).

4. Dane o łóżkach w szpitalach ogólnych 
nie obejmują miejsc dziennych na oddziałach 
szpitalnych. 

5. Jednostkami systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego są:

–  szpitalne oddziały ratunkowe;
– zespoły ratownictwa medycznego, w tym lot-

nicze zespoły ratownictwa medycznego, z który-
mi zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Z systemem współpracują centra urazowe oraz 
jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane 
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych nie-
zbędnych dla ratownictwa medycznego.

6. Dane o aptekach ogólnodostępnych nie obej-
mują aptek działających w strukturze i na potrzeby 
szpitali.

7. Dane o opiece nad dziećmi do lat 3 prezen-
tuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 409, z późn. zm.), na podsta-
wie której opieka może być organizowana w formie 
żłobka, klubu dziecięcego albo sprawowana przez 
dziennego opiekuna lub nianię.

8. Dane dotyczące wspierania rodziny oraz pie-
czy zastępczej prezentowane są zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny oraz 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1111, z późn. zm).

CHAPTER IX
HEALTH CARE AND SOCIAL 
WELFARE

Methodological notes

1. The data concerning health care – unless 
otherwise stated – presented in this chapter are gi-
ven including health care units subordinated to the 
Ministry of National Defence, the Ministry of the 
Interior and Administration, excluding health care in 
prisons.

2. Data regarding medical personnel concern 
persons employed in: units engaged in medical acti-
vities, professional practices, pharmacies and social 
welfare homes and facilities, nurseries and child-
ren’s clubs. 

Data concern working directly with a patient, i.e. 
excluding persons for whom the primary workplace 
is university, units of state or local self-government 
administration and the National Health Fund. 

A nurse should be understood also as a male nur-
se and midwife – also as a male midwife.

3. Consultations provided by doctors and den-
tists are presented together with preventive exami-
nations (excluding consultations provided by medi-
cal expert).

4. Data regarding beds in general hospitals 
do not include day-time places in hospital wards. 

5. Units of the State Emergency Medical Ser-vices 
are:

–  hospital emergency wards;
– emergency medical teams, including medical air 

rescue teams with which health care service con-
tracts have been concluded.

Trauma centres and hospital organisational units 
specializing in providing health services necessary 
for medical rescue cooperate with the system.

6. Generally available pharmacies do not inclu-
de pharmacies, which operate in the structure and 
for needs of hospitals.

7. Data on childcare for children up to the 
age of 3 are presented according to the Act of 4 
February 2011 (Journal of Laws of 2019 item 409, 
with later amendments). Childcare can be organi-
zed in the form of nurseries, children’s clubs or pro-
vided by day carer or nanny. 

8. Data concerning family support and foster 
care are presented according to the Act of 9 June 
2011 on Family Support and Foster Care System 
(Journal of Laws of 2019 item 1111, with later 
amendments).
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Wspieranie rodziny może być prowadzone w for-
mie usług asystenta rodziny, udzielającego pomocy 
rodzinom, m.in. w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psycho-
logicznych, wychowawczych z dziećmi i w poszu-
kiwaniu pracy zarobkowej, przez rodzinę wspiera-
jącą, placówkę wsparcia dziennego lub w formie 
poradnictwa specjalistycznego

9. Dane o placówkach i świadczeniach po-
mocy społecznej prezentuje się zgodnie z usta-
wą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(Dz. U. z 2018 r., poz 1508, z późn. zm.).

10. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” 
od 1 kwietnia 2016 r. przysługuje osobom uprawnio-
nym na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2407, z późn. zm.). Od 1 lipca 2019 r. świad-
czenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko 
do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód 
osiągany przez rodzinę. 

Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa.

Family support shall also be provided in the form 
of family assistant’s services, who assists in: im-
provement of family life situation, resolution of 
psychological and social issues and problems with 
upbringing children and searching for a job, as 
a supporting family day – support centre or a spe-
cialists guidance.

9. Data concerning social welfare facilities and 
social assistance benefits are presented accor-
ding to the Act on Social Assistance of 12 March 
2004 (Journal of Laws of 2018 item 1508, with later 
amendments).

10. Since 1 April 2016 the child-raising benefit 
”Family 500+” has been granted to persons authori-
sed on the basis of the Law on State Aid in Raising 
Children dated 11 February 2016 (Journal of Laws 
2019 item 2407, with later amendments). Since 
1 July 2019 the child-raising benefit has been gran-
ted to every child until 18 years of age regardless of 
family income. 

The benefit is financed from the state budget.
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TABL. 1 (88). PRACOWNICY MEDYCZNIa

Stan w dniu 31 grudnia
MEDICAL PERSONNELa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH      IN ABSOLUTE NUMBERS

Lekarze ............................................ 3316 3703 3649 4153 Doctors

Lekarze dentyści.............................. 350 523 569 653 Dentists

Farmaceuci ...................................... 930 903 898 812 Pharmacists

Pielęgniarki ...................................... 5301 6062 5816 5941 Nurses

Położne............................................ 646 747 579 785 Midwives

NA 10 TYS. LUDNOŚCI      PER 10 THOUSAND POPULATION

Lekarze ............................................ 45,4 52,8 53,2 61,1 Doctors

Lekarze dentyści.............................. 4,8 7,5 8,3 9,6 Dentists

Farmaceuci ...................................... 12,7 12,9 13,1 11,9 Pharmacists

Pielęgniarki ...................................... 72,6 86,5 84,9 87,4 Nurses

Położne............................................ 8,8 10,6 8,4 11,5 Midwives

a Patrz uwagi do działu, ust. 2. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w przypadku farmaceutów – 

tylko w zakresie pracujących w aptekach szpitalnych.
a See notes to the chapter, item 2.  
S o u r c e: data of the Ministry of Health, the Ministry of the Interior and Administration, and in regard to pharmacists – only 

in the scope of the pharmacists employed with hospital’s pharmacies.

TABL. 2 (89). AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNAa

OUT-PATIENT HEALTH CAREa

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Przychodnie 
(stan w dniu 31 grudnia) ............... 522 662 678 683

Out-patients departments 
(as of 31 December)

Praktyki lekarskieb 
(stan w dniu 31 grudnia) ............... 54 31 30 27

Medical practicesb 
(as of 31 December)

Porady udzielonec w tys. .................. 7727,0 8149,4 8332,6 8414,0
Consultations providedc 

in thousands

lekarskied ...................................... 6633,5 7169,3 7285,9 7355,1 doctorsd

w tym specjalistyczne ................ 3183,5 3720,2 3866,2 3967,2 of which specialized

stomatologiczne ............................ 1093,5 980,0 1046,7 1058,9 stomatological

Porady udzielone na 1 mieszkańca 10,5 11,6 12,1 12,3 Consultations provided per capita

a Patrz uwagi do działu, ust. 3. b Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami.
c Łącznie z poradami finansowanymi przez pacjentów (środki niepubliczne). d Łącznie z poradami nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej.

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

a See notes to the chapter, item 3. b Data concern medical practices that have signed contract with National Health Found 
or with out-patients departments. c Including consultations paid by patients (non-public funds). d Including consultations 
provided in the holiday and nighttime medical services.

S o u r c e: data of the Ministry of Health, the Ministry of the Interior and Administration as well as the Central Statistical 
Office.



HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE 117

TABL. 3 (90). SZPITALE OGÓLNE
GENERAL HOSPITALS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Szpitale ogólne 
(stan w dniu 31 grudnia) .............. 28 29 26

General hospitals 
(as of 31 December)

Łóżka (stan w dniu 31 grudnia) ....... 5890 5876 5560 Beds (as of 31 December)

na 1000 ludności .......................... 8,4 8,5 8,1 per 1000 population

Ruch chorych Patients

Leczenia w tys. ................................. 288,0 293,2 297,1 In-patientsa in thousands

na 1000 ludności .......................... 409,5 426,4 435,2 per 1000 population

Przeciętny pobyt chorego w dniach 5,1 5,0 4,8 Average patient stay in days

Przeciętne wykorzystanie łóżka 
w dniach ....................................... 253 245 253 Average bed use in days

Zmarli w tys.  ................................... 6,0 6,6 6,6 Deaths in thousands

a Łącznie z międzyoddziałowym ruchem chorych. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
a Including inter-ward patient transfers. 
S o u r c e: data of the Ministry of Health and the Ministry of the Interior and Administration.

TABL. 4 (91). RATOWNICTWO MEDYCZNE I POMOC DORAŹNAa

Stan w dniu 31 grudnia
EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND FIRST AIDa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Zespoły ratownictwa medycznego... 28 29 28 Emergency rescue teams 

podstawowe .................................. 18 24 23 basic

specjalistyczne ............................. 10 5 5 specialists

Lotnicze zespoły ratownictwa me-
dycznegob ..................................... 1 1 1 Medical air rescue teamb

Szpitalne oddziały ratunkowe .......... 3 4 4 Hospital emergency wards

Izby przyjęćc..................................... 8 6 6 Admission roomsc

Wyjazdy na miejsce zdarzeniad: Calls to the occurrence placesd:

w tysiącach ................................... 84,3 80,2 77,6 in thousands

na 1000 ludności  .......................... 120,2 116,7 113,7 per 1000 population

Osoby, którym udzielono świad-
czenia zdrowotnego w miejscu 
zdarzeniad:

Persons who received health 
care benefits in the place of 
occurrenced:

w tysiącach ................................... 84,8 80,9 78,3 in thousands

na 1000 ludności  .......................... 121,0 117,6 114,7 per 1000 population

a Patrz uwagi do działu, ust. 5. b Samolot lub śmigłowiec wraz z załogą, tj. pilotem i osobami udzielającymi pierwszej 
pomocy lub podejmującymi medyczne działania ratownicze. c Komórki organizacyjne szpitali zgłoszone do współpracy z ra-
townictwem medycznym. d W ciągu roku.

a See notes to the chapter, item 5. b Airplane or helicopter, including crew, i.e. pilot and people giving first aid or acting 
as medical rescue. c Organization cells of hospitals applied to cooperate with emergency medical system. d During a year.
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TABL. 5 (92). APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEa

Stan w dniu 31 grudnia
GENERALLY AVAILABLE PHARMACIESa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Apteki
Pharmacies

Farmaceucib

Pharmacistsb

O G Ó Ł E M ....................................... 2010 305 826
T O T A L 2015 309 798

2018 300 784
2019 262 713

Bałuty.................................................. 2010 82 250
2015 82 216
2018 79 209
2019 71 196

Górna.................................................. 2010 74 190
2015 83 204
2018 76 208
2019 67 194

Polesie ................................................ 2010 54 144
2015 58 149
2018 56 131
2019 50 117

Śródmieście ......................................... 2010 47 128
2015 42 106
2018 41 106
2019 34 96

Widzew ............................................... 2010 48 114
2015 44 123
2018 48 130
2019 40 110

a Bez aptek w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach. b Magistrzy farmacji.
a Excluding pharmacies in-patient health care facilities, e.g. in hospitals. b Master of pharmacy.

TABL. 6 (93). ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE 
Stan w dniu 31 grudnia
NURSERIES AND CHILDREN’S CLUBS 
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Żłobki ............................................... 30 40 49 53 Nurseries

Kluby dziecięce................................ . 9 10 11 Children’s clubs

Miejsca: Places: 

w żłobkach .................................... 1950 2226 2769 2929 in nurseries

w klubach dziecięcych .................. . 110 153 197 in children’s clubs

Dzieci przebywające (w ciągu roku): Children staying (during the year):

w żłobkach .................................... 4689 5073 5334 5664 in nurseries

w klubach dziecięcych .................. . 169 176 219 in children’s clubs

Miejsca w żłobkach i klubach dzie-
cięcych na 1000 dzieci w wieku 
do lat 3  ......................................... . 136,4 159,9 173,4

Places in nurseries and children’s 
clubs per 1000 children up to the 
age of 3

Dzieci przebywające w żłobkach 
i klubach dziecięcych na 1000 
dzieci w wieku do lat 3 .................. . 154,0 172,4 185,4

Children staying in nurseries and 
children’s clubs per 1000 children 
up to the age of 3
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TABL. 7 (94). PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Stan w dniu 31 grudnia
DAY-SUPPORT CENTRES
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

2015 2018 2019 2015 2018 2019 2015 2018 2019
placówki
centres

miejsca
places

wychowankowie
residents

O G Ó Ł E M .......................... 31 29 30 985 936 1001 917 837 830
T O T A L
Opiekuńcze............................. 14 12 11 425 326 320 404 275 258
General care
Specjalistyczne ....................... 9 8 10 280 280 355 261 264 311
Specialized
Pracy podwórkowej ................ 1 1 1 25 30 30 24 33 33
Street work
W połączonych formach ........ 7 8 8 255 300 296 228 265 228
In a combination of the forms

TABL. 8 (95). INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
Stan w dniu 31 grudnia
INSTITUTONAL FOSTER CARE
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

2015 2018 2019 2015 2018 2019 2015 2018 2019
placówki
centres

miejsca
places

wychowankowie
residents

Placówki opiekuńczo-
-wychowawcze  ................. 31 32 31 568 572 547 612 530 509

Care and education centres
Socjalizacyjne ......................... 21 19 17 444 403 348 480 357 311
Socialization
Interwencyjne ......................... 3 3 3 75 75 75 84 79 75
Intervention
Rodzinne ................................ 6 7 7 43 51 51 42 51 50
Family
Specjalistyczno-

terapeutyczne ..................... 1 2 2 6 15 15 6 15 15
Specialist therapy
Łączące zadania placóweka .. - 1 2 - 28 58 - 28 58
Combining tasks of the 

centresa

Interwencyjne Ośrodki 
Preadopcyjne ...................... - 1 1 - 20 20 - 15 15

Intervention preadoption 
centres

a Łączące zadania placówek interwencyjnych, socjalizacyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych.
a Combining tasks of the intervention, socialization and specialist therapy centres.

TABL. 9 (96). RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Stan w dniu 31 grudnia
FAMILY FOSTER CARE
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Rodziny zastępcze ......................... 973 958 942 Foster families
Spokrewnione z dzieckiem .............. 683 658 650 Related to the child

dziecia ........................................... 865 842 834 childrena

Niezawodowe .................................. 237 242 233 Non-professional foster families
dziecia ........................................... 290 288 271 childrena

Zawodowe  ...................................... 53 58 59 Professional foster families 
dziecia ........................................... 114 125 125 childrena

Rodzinne domy dziecka ................ 11 21 25 Foster homes
dziecia ........................................... 66 127 145 childrena

a W wieku do 25 lat. 
a Up to the age of 25. 
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TABL. 10 (97). PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJa

Stan w dniu 31 grudnia
STATIONARY SOCIAL WELFARE FACILITIESa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Domy i zakłady ................................... 29 32 31 Homes and facilities  

Miejsca: Places:

ogółem ............................................. 2786 2702 2631 total

na 10 tys. ludności ........................... 39,7 39,4 38,7 per 10 thousand population

Mieszkańcy: Residents:

ogółem ............................................. 2678 2638 2528 total

w tym do lat 18 ........................... 132 78 53 of which up to age 18

w tym umieszczeni w ciągu roku .. 1860 1320 891
of which placed within during 

the year

na 10 tys. ludności ........................... 38,2 38,5 37,2 per 10 thousand population 

Osoby oczekujące na umieszczenie .. 115 134 123 Persons awaiting a place 

Domy i zakładyb w których mogą 
przebywać:

Homes and facilitiesb, in which 
may be:

osoby w podeszłym wieku ............... 10 13 13 aged persons

przewlekle somatycznie chorzy ....... 6 5 5
for chronically ill with somatic 

disorders

niepełnosprawni intelektualnie  ........ 3 3 3 mentally retared

przewlekle psychicznie chorzy ........ 4 4 3 chronically mentally ill

niepełnosprawni fizycznie ................ - 1 1 physically disabled

matki z małoletnimi dziećmi 
i kobiety w ciąży ............................ 1 1 1

mothers with dependent children 
and pregnant women

bezdomni  ........................................ 5 5 5 homeless

inne osoby ....................................... 1 1 1 other persons

Mieszkańcy domów i zakładów: Residents of homes and facilities:

osoby w podeszłym wieku ............... 455 525 506 aged persons

przewlekle somatycznie chorzy ....... 978 970 949
for chronically ill with somatic 

disorders

niepełnosprawni intelektualnie ......... 245 247 245 mentally retared

przewlekle psychicznie chorzy ........ 449 434 386 chronically mentally ill

niepełnosprawni fizycznie ................ - 4 4 physically disabled

matki z małoletnimi dziećmi 
i kobiety w ciąży ............................ 58 59 50

mothers with dependent children 
and pregnant women

bezdomni ......................................... 471 387 365 homeless

inne osoby ....................................... 22 12 23 other persons

a Łącznie ze środowiskowymi domami samopomocy. b W podziale placówki mogą być wykazane kilkakrotnie, gdyż jedna 
placówka może być przeznaczona dla kilku grup mieszkańców.

a Including community self-help homes. b Facilities may be shown several times, because one facility may be designed 
for several groups of residents.
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TABL. 11 (98). DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Stan w dniu 31 grudnia
DAY-CARE SOCIAL WELFARE HOMES 
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2018 2019 SPECIFICATION

ZAKŁADY    FACILITIES

Dzienne domy pomocy ......... 20 20 20 Day-care homes

Bałuty....................................... 4 4 4 Bałuty

Górna ...................................... 3 3 3 Górna

Polesie  .................................... 4 4 4 Polesie

Śródmieście  ............................ 4 4 4 Śródmieście 

Widzew .................................... 5 5 5 Widzew

Świetlice dla dzieci  ............... 33 28 27 Club rooms

Bałuty....................................... 7 4 4 Bałuty

Górna ...................................... 5 8 7 Górna

Polesie  .................................... 9 7 7 Polesie

Śródmieście  ............................ 4 4 4 Śródmieście 

Widzew .................................... 8 5 5 Widzew

Dzienne domy pomocy dla 
osób niepełnosprawnych .. 2 2 2

Day-care homes for disabled 
persons

Bałuty....................................... 1 1 1 Bałuty

Widzew .................................... 1 1 1 Widzew
MIEJSCA PLANOWANE     PLANNED PLACES

Dzienne domy pomocy ............ 925 925 950 Day-care homes

Świetlice dla dzieci  ................. 940 910 880 Club rooms for children

Dzienne domy pomocy dla 
osób niepełnosprawnych ...... 100 100 100

Day-care homes for disabled 
persons

MIEJSCA WYKORZYSTANE      TAKEN PLACES

Dzienne domy pomocy ............ 1222 1072 1193 Day-care homes

Dzienne domy pomocy dla 
osób niepełnosprawnych ...... 100 110 93

Day-care homes for disabled 
persons

Ź r ó d ł o: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
S o u r c e: data of the Municipal Social Assistance Centre in Łódź.
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TABL. 12 (99). UDZIELONE ŚWIADCZENIA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
GRANTED SOCIAL WELFARE BENEFITS

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

2015 2018 2019 2015 2018 2019

świadczenia w tys. zł
benefits in thousand PLN

korzystającya

beneficiariesa

O G Ó Ł E M  ................................... 91752,1 80323,7 78469,9 27578 20995 18791
T O T A L

Wybrane formy pomocy pieniężnej:
Selected forms of monetary 

assistance:

zasiłki stałe ................................... 24674,3 24051,4 24437,2 5591 5029 4689
permanent benefits

zasiłki okresowe ........................... 33175,2 21001,9 19248,6 15449 10546 9407
temporary benefits 

zasiłki celoweb .............................. 14421,8 15475,4 14537,3 17231 15151 14970
appropriated benefitsb

w tym zasiłki celowe na zakup 
posiłku lub żywności ............... 10937,6 13136,4 12332,8 14830 12863 9990

of which appropriated benefits 
for the purchase of a meal 
or food

Wybrane formy pomocy niepie-
niężnej:

Selected forms of non-monetary 
assistance:

usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze ................. 10911,7 13520,2 14299,8 3783 3131 2988

attendance servicesand and spe-
cialized attendance services

sprawienie pogrzebuc ................... 911,3 758,8 850,2 277 216 239
burialc

a Rzeczywista liczba osób korzystających ze świadczeń nie jest sumą poszczególnych pozycji – podopieczni mogli ko-
rzystać z kilku różnych form pomocy. b W tym zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego oraz zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. c Podano liczbę świadczeń, która w tym przypadku oznacza liczbę 
zmarłych.

a The real number of persons receiving benefits is not balanced with the item “total”, some beneficiaries could have re-
ceived several different types of assistance. b Of which appropriated benefits in the form of credited ticket and appropriated 
benefits to cover the expenditures incurred as a result of a random event. c The number of benefits is provided, which in this 
case means the number of deceased.
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TABL. 13 (100). OSOBY I RODZINY OBJĘTE POMOCĄ WEDŁUG WYBRANYCH POWODÓW JEJ PRZYZNANIA
PERSONS AND FAMILIES BENEFITING FROM  SOCIAL ASSISTANCE BY SELECTED REASONS 
OF ASSIGNED ASSISTANCE

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

2015 2018 2019 2015 2018 2019

rodziny
families

osoby w rodzinach
persons in families

Ubóstwo........................................... 14348 5471 4707 21817 8893 7483
Poverty

Sieroctwo ......................................... 25 9 7 42 16 11
Orphanhood

Bezdomność .................................... 680 630 578 828 713 640
Homelessness

Potrzeba ochrony macierzyństwa ... 1729 1104 990 6551 4130 3720
Need of maternity protection

Bezrobocie....................................... 13703 8541 7373 27680 16480 13860
Unemployment

Niepełnosprawność ......................... 9150 7416 6785 13199 9995 8850
Disability

Długotrwała lub ciężka choroba....... 12049 10779 10384 18055 15189 14201
Chronic or severe illness 

Bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadze-
niu gospodarstwa domowego ....... 3985 2461 2116 11298 6780 5899

Helplessness in educational matters 
and household maintenance

w tym:
of which:

w rodzinach niepełnych ................ 2741 1672 1428 7537 4511 3796
in single-parent families

w rodzinach wielodzietnych .......... 370 208 207 2056 1161 1141
in family with many children

Przemoc w rodzinie ......................... 116 92 105 277 254 289
Violence in the family

Alkoholizm ....................................... 1136 962 916 1561 1286 1167
Alcoholism

Narkomania ..................................... 113 116 103 150 149 126
Drug addiction

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego ......................................... 504 340 276 675 450 359

Difficulty in adaptation after leaving 
penitentiary institution

Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą lub zezwo-
lenie na pobyt czasowy ................ 19 16 9 31 38 18

Difficulties in integration of persons 
who received refugee status,sup-
plement protection or temporary 
residence permit

Zdarzenie losowe ............................        90 93 70 139 152 94
Misfortune of fate

Sytuacja kryzysowa .........................                 6 8 14 17 22 29
Drisis situation

Ź r ó d ł o: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
S o u r c e: data of the Municipal Social Assistance Centre in Łódź.
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TABL. 14 (101). WSPIERANIE RODZINY
FAMILY SUPPORT

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 SPECIFICATION

Świadczenie wychowawczea: Child-raising benefita:

przeciętna miesięczna liczba rodzin 
otrzymujących świadczenie .................. 32459 32838b

average monthly numer of families 
receiving benefit

przeciętna miesięczna liczba dzieci, 
na które rodziny otrzymują świadcznie 43820

44176c

92946
average monthly numer of children 

to which families receive benefits

wypłaty świadczenia w tys. zł .................. 267965,5 421951,5 benefit payments in thousand PLN

Dodatek wychowawczya: Child-rising supplementa:

przeciętna miesięczna liczba dzieci, 
na które rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka otrzymują dodatek ......... 1034 1042

average monthly numer of children 
to which foster families and foster 
homes receive benefits

wypłaty świadczenia w tys. zł .................. 6273,9 6260,7 benefit payments in thousand PLN

Dodatek do zryczałtowanej kwotya: Lump sum supplementa:

przeciętna miesięczna liczba dzieci, 
na które placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze typu rodzinnego otrzymują 
dodatek ................................................. 41 38

average monthly numer of children 
to which family care and education 
centres receive benefits

wypłaty świadczenia w tys. zł .................. 242,2 231,7 benefit payments in thousand PLN

Dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczegoa: Supplement equal child-rising benefita:

przeciętna miesięczna liczba dzieci,
na które pozostałe placówki otrzymują 
dodatek - 412

average monthly numer of children
to which others centres receive
benefits

wypłaty świadczenia  w tys. zł - 1247,4 benefit payments in thousand PLN

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny 3691 4996 Families receiving The Large Family Card

a W ramach programu „Rodzina 500+”. b, c Dane dotyczą okresu: b – od 1 stycznia do 30 czerwca. Od 1 lipca 2019 r. nie 
są gromadzone informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, c – w liczniku – od 1 stycznia do 30 
czerwca, w mianowniku – od 1 lipca do 31 grudnia; patrz uwagi do działu, ust. 10.

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
a Within the „Family 500+” programme.  b, c –  Data concern the period: b – 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 – in the numerator – from 1 January 
to 30 June, in the denominator – from 1 July to 31 December; see notes to the chapter, item 10.

S o u r c e: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.
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