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Wprowadzenie 

 

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015 (MPOZP) jest odpowiedzią  

na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (NPOZP). Ponadto program jest kontynuacją i drugą edycją 

Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008 (MPOZP).Jego 

opracowanie było przedsięwzięciem nowatorskim w skali kraju, jeszcze przed podjęciem działań 

związanych z opracowaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Podsumowanie najważniejszych działań jakie zrealizowano w czasie obowiązywania I edycji Programu 

przedstawiono w Rozdziale I (str. 6). 

Polskie ustawodawstwo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym również  

na województwo, obowiązek ochrony zdrowia psychicznego. Obowiązek ten wynika przede wszystkim  

z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590  

z późn. zm.), w której w art. 14 ust. 1 pkt. 2 przewidziano realizację zadań o charakterze wojewódzkim 

określonych ustawami, a w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia1. W odniesieniu  

do ochrony zdrowia psychicznego i związanych z nią zadań województwa, podstawowe znaczenie ma 

ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 

535 z późn. zm), która w art. 1 ust. 1 stanowi: „Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy 

administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane” oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności  

w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. z 1996 r. 

nr 112, poz. 537)2, które w § 1 i 2 wymienia między innymi organy administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego jako zobowiązane do organizowania i prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Szczegółowe zasady oraz zadania z zakresu 

ochrony zdrowia psychicznego określone zostały, w myśl art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy,  

w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program ten, zgodnie z art. 2 ust. 6 

omawianej ustawy, przyjęty został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.  

Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128 ustanawiającym Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2011 – 2015 z dnia 18 lutego 2011 r., wskazującym konieczność tworzenia regionalnych 

programów ochrony zdrowia psychicznego3. Działania, podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i lokalnym, mające na celu ochronę zdrowia psychicznego, można określić jako następstwo 

Deklaracji Helsińskiej4 ze stycznia 2005 roku przyjętej podczas Europejskiej Konferencji Ochrony 

Zdrowia Psychicznego zwołanej przez Europejskie Biuro Regionalne WHO. Deklaracja ta zakłada m.in. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). 
2 §1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji 

zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. z 1996 r. nr 112, poz. 537). 
3 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 
4 Zob. też: Rezolucja Komitetu Wykonawczego WHO z dnia 17 stycznia 2002 roku (EB109.R8) pt. Strengthening mental Health. 
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stworzenie warunków do zapobiegania zaburzeniom psychicznym, umożliwienie właściwego 

funkcjonowania społecznego i osobistego ludzi doświadczających problemów psychicznych, 

przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i dyskryminacji jakiej doświadczają osoby chorujące 

psychicznie i ich rodziny oraz opracowanie i wdrożenie systemów ochrony zdrowia psychicznego, które 

uwzględniają promocję, profilaktykę, leczenie i rehabilitację5. Ponadto w październiku 2005 roku 

Komisja Europejska ogłosiła tzw. Zieloną Księgę – dokument w sprawie poprawy zdrowia psychicznego 

ludności oraz określenia strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej – ustanawiając tym 

samym zbiór najistotniejszych zadań dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach 

Unii6. 
 

Przedstawiony powyżej katalog aktów prawnych stanowi podstawę do podejmowania stosownych 

działań legislacyjnych samorządowych organów ustawodawczych, poprzez wydawanie aktów prawa 

miejscowego zmierzających do zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego na poziomie lokalnym. 

 

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa regionalny model opieki psychiatrycznej, 

definiuje cele główne i szczegółowe oraz plan operacyjny na lata 2011-2015. Przed ostatecznym 

sformułowaniem II edycji Programu opracowano wytyczne dostępności w opiece psychiatrycznej  

dokonano również oceny tych wytycznych przez firmę zewnętrzną. Funkcję koordynacyjną  

w zakresie realizacji Programu przypisano Małopolskiej Radzie Zdrowia Psychicznego. Jest to zespół 

powoływany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Rolę merytorycznego i administracyjnego 

zaplecza Rady pełni Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. Dodatkowo Marszałek Województwa powołał Zespół Zadaniowy  

ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015  

i to do niego należało przygotowanie projektu dokumentu po wcześniejszym jego skonsultowaniu  

z zainteresowanymi partnerami zaangażowanymi w rozwój systemu ochrony zdrowia. Program  

ma na celu długoletnie kreowanie rozwoju polityki zdrowotnej w obszarze, którego dotyczy. Dla jego 

realizacji przewidziano lata 2011-2015 chociaż zakres działań wymaganych dla rozwoju tego segmentu 

opieki zdrowotnej jest procesem ciągłym i niewątpliwie daleko wykraczającym poza ramy czasowe 

aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, jak również 

poza projekt Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przyjęty 31 marca 2011 roku 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego. W związku z tym przewiduje się dalszą realizację Programu 

w niniejszym kształcie, w dłuższym horyzoncie czasowym. 

 

                                                 
5 Polskie tłumaczenie [w:] Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań. IPiN, Warszawa 2005 (tłum. G. Herczyńska). 
6 Zob. więcej: Green Paper. Improving Mental Health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union. European 

Commission, Health & Consumer Protection Directorate-General. Brussels, 14.10.2005. COM (2005), 484. 
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Rozdział 1 

Podsumowanie działań w ramach realizacji I edycji Małopolskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008 

 

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2004-2008 (MPOZP) stanowił rozwinięcie 

Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2001-2005 w zakresie realizacji 1 celu operacyjnego 

tego Programu pn. „Poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień”. 

 

Realizacja Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zakładała osiągnięcie celu 

strategicznego, jakim jest poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień 

mieszkańców Małopolski. 

 

Podczas trwania I edycji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008 

zrealizowano m.in. następujące działania:  

 przekazano środki pieniężne z budżetu województwa małopolskiego m.in. na: rozwój i modernizację 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, zakup sprzętu komputerowego  

z oprogramowaniem audiowizualnym, opracowanie i przygotowanie projektu technicznego Ośrodka 

dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej WOTUW, 

 zwiększono liczbę poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w województwie małopolskim.  

W roku 2009 było ich 135, z czego 66 znajdowało się na terenie Krakowa, liczba poradni zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży wynosiła 20, w tym w powiecie krakowskim 12, 

 rozpoczął działalność oddział sądowy w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w 2004 r. 

o warunkach wzmocnionego zabezpieczenia, w którym Sąd umieszcza pacjentów na zasadzie 

stosowania środka zabezpieczającego, 

 powiększono liczbę Ośrodków Interwencji Kryzysowej z 7 do 13, (w tym specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie), 

 wzmocniono opiekę stacjonarną związaną z lecznictwem odwykowym o nowy oddział działający   

w subregionie tarnowskim przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SPZOZ (50 łóżek), 

 oddano w 2005 r. do użytku oddział geronto-psychiatryczny w Szpitalu Specjalistycznym  

im. dr J. Babińskiego z liczbą 30 łóżek oraz psychiatryczny oddział stacjonarny na terenie Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  

 uruchomiono w 2006 r. oddział psychiatryczny stacjonarny ogólny w Szpitalu Powiatowym  

w Chrzanowie, a także 40-łóżkowy oddział psychiatrii ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym  
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im. dr J. Babińskiego, który zajmuje się leczeniem pacjentów z rozpoznaniem psychozy z kręgu 

schizofrenii, z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi. Oddział 

obejmuje opieką pacjentów z powiatów wielickiego i myślenickiego,  

 wybudowano 70-łóżkowy pawilon psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym  

w Andrychowie, oddany w 2008 r., 

 zwiększono w ciągu czterech lat liczbę miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy o 793 

miejsca, 

 zwiększono liczbę warsztatów terapii zajęciowej z 42 do 60. Największy wzrost miał miejsce  

w powiecie nowosądeckim, 

 realizowano liczne kampanie w ramach działań związanych z realizacją lokalnych oraz regionalnych 

programów edukacji zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, m.in. „Schizofrenia - 

Otwórzcie Drzwi”, której celem jest poprawa społecznego odbioru schizofrenii 

i pogłębienie tolerancji dla osób chorych psychicznie w Polsce. W każdym roku na terenie 

Małopolski obchodzony jest również „Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie”,  

a także „Dni Walki z Depresją”, 

 odbywały się liczne konferencje i seminaria (również z udziałem partnerów zagranicznych) 

promujące zdrowie psychiczne i dotykające problemów osób chorujących i ich rodzin na terenie 

województwa małopolskiego. Miały one na celu m.in. przedstawienie dobrych praktyk w dziedzinie 

zatrudnienia socjalnego i wspieranego osób marginalizowanych, 

 nawiązano współpracę zagraniczną z kilkoma partnerami przez Szpital Specjalistyczny  

im. dr J. Babińskiego, a także Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. Współpraca  

do chwili obecnej polega na wymianie personelu pionu medycznego oraz wymianie doświadczeń  

z zakresu psychiatrii oraz leczenia uzależnień. 

 Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w latach 1999-2010 blisko 63 miliony zł na rozwój 

inwestycji w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień  oraz dofinansowanie zakupu sprzętu (szczegółowe 

dane w tabeli nr 1). 

Autorzy pierwszej edycji MPOZP określając zadania do realizacji w ramach celu 2 tj. Tworzenie sieci 

funkcjonalnych powiązań pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, pomocy społeczne i rynku pracy podjęli 

nowatorską idee funkcjonalnej lub strukturalnej integracji opieki psychiatrycznej na poziomie 

powiatu/miasta na prawach powiatu w formalne Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego. Niestety 

mimo realnej potrzeby oraz poparcia merytorycznego ze strony środowiska psychiatrycznego nie udało 

się stworzyć formalnych Centrów Zdrowia Psychicznego, zadanie to wymaga wspólnej inicjatywy 

wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.  

Dodatkowo niezbędne są odpowiednie nakłady finansowe zarówno inwestycyjne jak i te przeznaczone  
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na świadczenia (w ocenie ekspertów psychiatria  z nielicznymi wyjątkami od wielu lat jest zbyt nisko 

kontraktowana). 

Na przestrzeni 5 lat trwania I edycji Programu dostępność do opieki psychiatrycznej była wyraźnie 

ograniczona w związku z niewielką liczbą lekarzy specjalistów psychiatrii, a szczególnie psychiatrii dzieci  

i młodzieży lub wręcz ich brakiem w środowiskach oddalonych od aglomeracji miejskich.  

Nie wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach I edycji Programu były zależne  

od samorządu województwa. Prowadzenie dalszych działań w tym zakresie wymaga szerokiej 

współpracy wielu podmiotów zaangażowanych w kreowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego. 

Reasumując osiągnięcie celów wyznaczonych przez autorów I edycji Małopolskiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008, możliwe było poprzez podejmowanie działań długofalowych 

oraz politykę regionalną ukierunkowaną na osiąganie wspólnego celu jakim jest poprawa dostępności 

do opieki psychiatrycznej w Województwie Małopolskim.  

 

 



 

Tabela nr 1. Wsparcie finansowe ze strony Województwa Małopolskiego w latach 1999 - 2010 ( inwestycje: psychiatria i leczenie uzależnień). 

 

Lp. Jednostka 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 

1.  
Szpital Specjalistyczny im. 

J. Babińskiego 
 w Krakowie 

200 000,00 1 150 000,00 150 000,00    2 309 016,16   1 029 695,18   2 083 750,50   5 137 406,00   5 766 585,00   3 868 500,00 
1 700 000,00 

+376 572 (plan) 
  23 771 524,84 

2.  
Szpital Wojewódzki im. 

św. Łukasza  
w Tarnowie  

     500 000,00 880 000,00 330 000,00   96 500,00 2303500,00 4 110,000,00 

3.  
Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny  
w Andrychowie 

176 000,00 617 000,00   5 843,00 256 897,97 498 000,14 458 960,47 3 398 896,00 5 384 225,00     10 795 822,58 

4.  
Szpital Specjalistyczny  
im. J. Śniadeckiego  
w Nowym Sączu 

     709 040,00 100 000,00  900 000,00    
 

1 709 040,00 

5.  
Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. św. Ludwika 
w Krakowie 

         1 388 411,35 15 381 044,00 5 820 860,00 22 590 315,35 

 
 

Razem 
 

376 000,00 1 767 000,00 150 000,00  5 843,00 3 774 954,13 2 507 695,32 2 872 710,97 9 436 302,00 12 539 221,35 19 346 044,00 10 200 932,00 62 976 702,77 
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Rozdział 2 

Diagnoza epidemiologiczno-społeczna w Małopolsce w kontekście opieki 
psychiatrycznej 

 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w województwie małopolskim mieszka 3 310 100 Małopolan, 

w tym 1 604 000 (48,5%) mężczyzn i 1 706 100 (51,5%) kobiet . W porównaniu do roku 2009 liczba 

ludności wzrosła o 11 830 (0,4%) osoby7.  

Według danych za 2010 r. w województwie małopolskim było leczonych 131 544 osób  

z zaburzeniami psychicznymi tj. 4,0 % mieszkańców całego województwa. Wśród leczonych ogółem 

15 446 (11,7%) pacjentów stanowiły osoby w wieku 0-18 lat. Odnotowano 33 374 (25,3%) osób 

leczonych po raz pierwszy, w tym 6 502 (19,5%) osób w wieku 0-18 lat. W porównaniu z rokiem 2009, 

liczba leczonych ogółem spadła o 3 627 (2,7%) osoby. Liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła  

o 1 269 (3,95%) osoby. Liczba mężczyzn leczonych na choroby psychiczne wyniosła 54 817  

(41,7 %), a liczba osób leczonych zamieszkałych na obszarze wiejskim ukształtowała się na poziomie 

48 995. W 2010 roku objęto opieką czynną w poradniach zdrowia psychicznego 35 168 (26,8%) 

pacjentów. Jak wynika z danych, w ostatnich latach liczba leczonych w poradniach zdrowia 

psychicznego ciągle wzrasta, a najczęstszą przyczyną leczenia w ww. poradniach są zaburzenia 

nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne – 36 409 przypadków (28,7%). (tabela nr 2). 

 

Z analizy danych wynika (tabela nr 3), iż w województwie małopolskim spadła liczba leczonych  

z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu. Liczba leczonych ogółem wynosiła w 2010 r. – 

12 263 osób, w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano spadek o 1 687 (12,1%) osób, 

jednocześnie w przedziale wiekowym 0-18 lat odnotowano wzrost o 11 (22,4%)osób oraz odnotowano 

spadek w liczbie osób leczonych po raz pierwszy w porównaniu z rokiem 2009 o  962 osoby tj. 16,2%. 

Zgłaszający się do poradni odwykowej pacjenci to głównie mężczyźni – 9 801 osób (80% ogółu 

leczonych). Opieką czynną było objętych 4 331 pacjentów. Najwięcej pacjentów, bo aż 10 823 

leczonych było z powodu zespołu uzależnienia (tabela nr 3). 

 

 

 

 
 

                                                 

7na podstawie danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie).  
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Tabela nr 2. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w województwie małopolskim w 2010 r. 

Wyszczególnienie 

Leczeni Leczeni po raz pierwszy 

ogółem 
w wieku 
0-18 lat 

Ogółem 
w wieku 
0-18 lat 

1 2 3 4 5 

Ogółem z zaburzeniami psychicznymi    
                                                                             2009 r. 

                                                                                    2010 r.  
 

135 171 
131 544 

16 662 
15 446 

32 105 
33 374 

6 543 
6 502 

w tym: mężczyźni 54 817 8 807 13 717 3 601 

 osoby zamieszkałe na wsi 48 995 5 559 11 100 2 461 

grupy poradniane opieka czynna 35 168 6 348 7 364 2 094 

Według rozpoznania zasadniczego  

organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, 
F08, F09) 6 857 48 1 224 22 

organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) 14 234 13 2 361 7 

schizofrenia (F20) 13 197  245 1 056 32 

inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez     
afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 5 993 99 697 35 

epizody afektywne (F30, F32) 8 793 193 2 633 76 

depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31, F33) 9 846 55 1 095 17 

inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39) 3 544 94 618 41 

zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne 
(F40-F48) 36 409 2 905 11 302 1 536 

zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) 798 271 322 118 

inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 
fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) 827 72 348 33 

zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 4 543 129 1 691 48 

upośledzenie umysłowe (F70-F79) 5 083 1 026 862 321 

całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 1 219 1 033 321 305 

pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) 1 268 1 191 453 451 

zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle 
w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 4 241 3 932 1 804 1 725 

nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 1 487 220 1 114 167 

obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone bez 
zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne 2 723 338 1 658 287 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, MUW w Krakowie. (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Krakowie). 
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Tabela nr 3. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim w 2010 r. 

Wyszczególnienie 

Leczeni 
Leczeni 

po raz pierwszy 

ogółem 
w wieku 
0-18 lat 

ogółem 
w wieku 
0-18 lat 

1 2 3 4 5 

Ogółem 
2009r. 13 950 49 5 938 43 

2010 r. 12 263 60 4 976 45 

w tym: mężczyźni 9 801 51 4 026 38 

 osoby zamieszkałe na wsi 4 676 11   1 977 7 

grupy poradniane opieka czynna 4 331 11    1 735 8 

Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem 
alkoholu: 

 

ostre zatrucie (F10.0) 407 1 184 - 

używanie szkodliwe (F10.1) 532 46 305 36 

zespół uzależnienia (F10.2) 10 823 11 4 341 8 

zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) 80 - 40 - 

zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) 11 - 4 - 

zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) 140 1 33 - 

zespół amnestyczny (F10.6) 23 - 1 - 

inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) 163 - 27 - 

współistniejące uzależnienie od środków 
psychoaktywnych (F11-F19) 287 1 137 1 

współuzależnienia 3 039 43 1 288 33 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, MUW w Krakowie (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Krakowie). 

 

W 2010 roku liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem 

substancji psychoaktywnych wyniosła 2 033. Zanotowano wzrost o 9,8% w porównaniu z 2009 rokiem. 

Skala uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych obejmuje coraz młodsze 

grupy wiekowe. Problem narkomanii dotyka często osoby do 29 roku życia, w tej grupie leczonych  było 

w 2009 r. – 885 (43,5%) pacjentów. Liczba leczonych mężczyzn wynosiła 1 427. Liczba pacjentów 

leczonych zamieszkałych na wsi jest porównywalna jak w 2009r., kiedy było ich 241 (szczegółowe dane 

w tabeli nr 4). 
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Tabela nr 4. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim 
w 2009 r. 

Wyszczególnienie 

Leczeni 
Leczeni 

po raz pierwszy 

ogółem 
w tym w wieku  

ogółem 
w tym w wieku  

do 18 lat 19-29 lat do 18 lat 19-29 lat 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 
2009 r. 1 852 111 698 820 78 355 

2010 r. 2 033 122 763 824 98 370 

w tym: mężczyźni 1 427 79 594 597 62 295 

 osoby zamieszkałe na wsi 255 21 70 122 18 46 

Zaburzenia psychiczne spowodowane 
używaniem substancji psychoaktywnych 

 

opiaty (F11) 329 2 110 1121 2 56 

kanabinole (F12) 176 40 107 113 31 65 

leki uspokajające i nasenne (F13) 252 1 17 84 1 9 

kokaina (F14) 6 - 3 5 - 3 

inne substancje pobudzające, w tym kofeina 
(F15) 76 5 48 48 3 35 

substancje halucynogenne (F16) 3 - 2 2 - 1 

lotne rozpuszczalniki (F18) 5 - 4 2 - 2 

kilka substancji lub inne substancje 
psychoaktywne (F19) 1 080 62 452 387 49 183 

używanie tytoniu (F17) 95 9 17 55 9 13 

współuzależnienia 421 3 35 210 2 22 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, MUW w Krakowie (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Krakowie). 

 

Podsumowując można zauważyć niewielki spadek liczby osób leczonych w związku z zaburzeniami 

psychicznymi w kolejnych latach. Najczęstszą przyczyną leczenia w poradniach zdrowia psychicznego 

są zaburzenia nerwicowe, szczególnie związane ze stresem i somatoformiczne. W roku 2010 

odnotowano spadek liczby leczonych w poradniach odwykowych o 12,1 % w porównaniu do roku 

poprzedniego. Wśród pacjentów korzystających ze świadczeń poradni odwykowych dominującą grupą 

są osoby cierpiące na zespół uzależnienia. W liczbie leczonych w poradniach uzależnień od substancji 

psychoaktywnych w 2010 roku odnotowano wzrost o 9,4% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.  
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Rozdział 3 

Zasoby opieki psychiatrycznej w Małopolsce 

3.1  Opieka stacjonarna 

Wskaźnik liczby łóżek na 10 000 mieszkańców w województwie małopolskim w okresie od 1999  

do 2010 roku utrzymywał się na stałym poziomie. (wykres nr 1). 

 

Wykres nr 1. Wskaźnik liczby łóżek psychiatrycznych na 10 000 mieszkańców województwa małopolskiego  
w latach 1999-2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM na podstawie danych ze stacjonarnych jednostek 
ochrony zdrowia. 

 

Świadczenia w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej udzielane były przez publiczne  

i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Łącznie dysponowały one na koniec 2010 roku 1 631 łóżkami.  

Łóżka te liczone są z uwzględnieniem wszystkich łóżek w szpitalach psychiatrycznych oraz z łóżkami  

w zakresie uzależnień  od substancji psychoaktywnych. Tak wyliczony wskaźnik łóżek psychiatrycznych 

wynosi 4,9.  W tabeli nr 5 i na mapie nr 1 przedstawiono liczbę i rozmieszczenie łóżek psychiatrycznych 

w województwie małopolskim w roku 2010 (dane dotyczą publicznych i niepublicznych zoz) po 

weryfikacji o łóżka w zakresie uzależnień oraz neurologiczne w szpitalach psychiatrycznych oraz łóżka 

leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Aktualnie w województwie na 10 000 mieszkańców 

przypada 4,05 stacjonarnych łóżek psychiatrycznych. Szczegółowe dane przedstawione zostały,  

w poszczególnych subregionach*8 województwa małopolskiego, zdefiniowanych następująco: 

                                                 

* dla potrzeb realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia (obydwie edycje) - subregion zdefiniowano jako pulę 

świadczeń zdrowotnych w poszczególnych segmentach opieki zdrowotnej o gwarantowanej dostępności dla mieszkańców 
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1) Subregion krakowski: powiat krakowski, Miasto Kraków, powiat miechowski, powiat myślenicki, 

powiat proszowicki, powiat wielicki, 

2) Subregion chrzanowski: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat 

wadowicki, 

3) Subregion nowotarski: powiat nowotarski, powiat suski, powiat tatrzański, 

4) Subregion sądecko-gorlicki: powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, Miasto  

Nowy Sącz, 

5) Subregion tarnowski: powiat bocheński, powiat brzeski, powiat dąbrowski, powiat tarnowski, 

Miasto Tarnów, 

 
Tabela nr 5. Rozmieszczenie łóżek psychiatrycznych stacjonarnych w subregionach województwa małopolskiego  
(stan na 31.12.2010 r.) 

liczba łóżek psychiatrycznych w województwie 1 335 

liczba łóżek ps. przypadająca na 1 mieszkańca woj. 0,000405 

liczba łóżek na liczbę mieszkańców subregionu: 

 chrzanowski 284 

 tarnowski 0 

 sądecko - gorlicki 85 

 krakowski 906 

 nowotarski 60 

         ogółem  1 335 
Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podst. formularzy sprawozdawczych  MZ-29. 

 

Jak wynika z tabeli nr 5 subregion tarnowski jest zupełnie pozbawiony dostępu do stacjonarnej opieki 

psychiatrycznej (poza oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz oddziałem dziennym w Szpitalu 

Wojewódzkim im. św. Łukasza). 

Na mapie nr 1 została przedstawiona ilość łóżek psychiatrycznych stacjonarnych w powiatach 

województwa małopolskiego oraz szczegółowe dane na temat zasobów stacjonarnej  

oraz dziennej opieki psychiatrycznej w Małopolsce (Tabele nr 7-10).  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
(ubezpieczonych), a z drugiej strony – jako terytorialnie wyodrębniony obwód profilaktyczno-leczniczy obejmujący kilka 
powiatów i dysponujący wieloprofilowym szpitalem o wysokich możliwościach diagnostyczno-leczniczych (z zachowaniem 
ustawowego prawa wyboru przez pacjenta świadczeniodawcy, a w tym szpitala) 
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Mapa nr 1. Rozmieszenie łóżek psychiatrycznych w powiatach województwa małopolskiego (stan na 31.12.2010 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podst. formularzy sprawozdawczych MZ-29. 

 
 
Tabela nr  6. Rozmieszczenie łóżek psychiatrycznych stacjonarnych w powiatach woj. małopolskiego  (stan na 31.12.2010r.) 

Liczba łóżek psychiatrycznych w województwie 1335  

Liczba łóżek w powiatach: 

   m. Kraków 906 

 wadowicki 138 

 oświęcimski 60 

 olkuski 60 

 chrzanowski 26 

 nowotarski 60 
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Tabela nr 7. Działalność publicznych szpitali psychiatrycznych w województwie małopolskim w 2010 r. 

Lp. Nazwa, adres zakładu, oddziały Oddział 
Liczba łóżek            

stan na    
31.XII.2010  

Leczeni*         
w 2010 r. 

Osobodni 
leczenia                  
w 2010 r. 

Śr. okres 
pobytu 

chorego                                 
(w dniach) 

Śr. 
wykorzysta
nie łóżek(w 

dniach) 

% 
obłożenia 

Województwo Małopolskie                                        1 062 (846) 12 466 357 455 28,7 337 92% 

12 
Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego, 
Kraków, ul. Babińskiego 29 

  828 (708) 9 483 274 129 28,9 331 91% 

psychiatryczny ogólny - 10 oddz. 452 5 459 144 517 26,5 320 88% 

psychiatryczny rehabilitacyjny - 3 oddz. 81 545 30 458 55,9 376 103% 

leczenia zaburzeń osobowości i nerwic 30 138 10 494 76,0 350 96% 

psychogeriatryczny 45 391 13 946 35,7 310 85% 

psychiatryczny pulmonologiczny 35 112 10 570 94,4 302 83% 

psychiatrii sądowej 65 114 25 025 219,5 385 105% 

detoksykacyjny 30 1 409     11 090 7,9 370 101% 

odwykowy 60 544 19 240 35,4 321 88% 

neurologiczny 30 771 8 789 11,4 293 80% 

13 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19 

  234 (138) 2 938 83 326 27,9 356 98% 

psychiatryczny ogólny   -   4 oddz. 108 1 067 38 511 36,1 357 98% 

psychogeriatryczny 30 234 9 764 41,7 325 89% 

detoksykacyjny 26 930 9 388 10,1 361 99% 

odwykowy 70 752 25 663 34,1 367 100% 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podst. formularzy sprawozdawczych MZ-29. 
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Tabela nr 8. Działalność szpitali ogólnych w zakresie oddziałów psychiatrycznych w województwie małopolskim w 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podst. formularzy sprawozdawczych MZ-29. 

 

 

 

Lp. Nazwa, adres zakładu, oddziały Oddział 
Liczba łóżek            

stan na    
31.XII.2010  

Leczeni           
w 2010 r. 

Osobodni 
leczenia                  
w 2010 r. 

Śr. okres 
pobytu 

chorego                                 
(w dniach) 

Śr. 
wykorzysta
nie łóżek  

(w dniach) 

% obłożenia 

Województwo Małopolskie 489 5 493 154 422 28,1 316 87% 

1 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera,  
Kraków,  Os. Złota Jesień 2 

psychiatryczny 32 390 11 391 29,2 356 98% 

2 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika 
Kraków,  ul. Strzelecka 3 

psychiatrii dzieci 20 194 4 503 23,2 225 62% 

3 Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Strzelecka 3/6 psychiatryczny  76 632 26 377 41,7 347 95% 

4 Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Strzelecka 3/7 
psychiatryczny dla 
dzieci i młodzieży 20 195 5 395 27,7 270 74% 

5 SPZOZ im. J. Śniadeckiego, Nowy Sącz, ul. Młyńska 11 psychiatryczny 25 332 8 230 24,8 329 90% 

6 Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 psychiatryczny 26 500 9 470 18,9 364 100% 

7 
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice,  
ul. Węgierska 22 

psychiatryczny 60 917 20 238 22,1 337 92% 

8 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  
w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 

psychiatryczny 60 678 15 662 23,1 261 72% 

9 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w 
Olkuszu,  Al. 1000-lecia 13 

psychiatryczny 60 702 19 600 27,9 327 89% 

10 
ZZOZ  w Oświęcimiu  Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana 
Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 5 

psychiatryczny 60 471 18 609 39,5 310 85% 

11 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Kraków,  
ul. Wrocławska 1-3                                                                    

psychiatryczny 50 482 14947 31,0 299  82% 
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   Tabela nr 9.  Działalność niepublicznych psychiatrycznych zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie małopolskim w 2010 r. 

Lp Nazwa, adres zakładu, oddziały Oddział 
Liczba łóżek            

stan na    
31.XII.2010  

Leczeni           
w 2010 r.* 

Osobodni 
leczenia                  

w 2010 r.* 

Śr. okres 
pobytu 

chorego                                 
(w dniach) 

Śr. 
wykorzystan

ie łóżek  
(w dniach) 

% obłożenie 

 Województwo Małopolskie 80 854 31 029 36,3 388 106% 

14 
NZOZ Monar, Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny DOM 
MONARU, Kraków,  ul. Suchy Jar 4 

ośrodek terapii uzależnienia 40 153 16 537 108 413 113% 

15 
NZOZ Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla osób 
uzależnionych, Kraków, ul. Suchy Jar 4a 

ośrodek leczenia 
rehabilitacyjnego dla osób 
uzależnionych-detoksykacja 

15 548 4 677 8,5 312 85% 

16 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny DOM GWAN dla osób 
uzależnionych z nawrotami choroby, Kraków, ul. Nadbrzezie 25 

oddział  terapii uzależnienia 25 153 9815 64,2 393 108% 

  Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie informacji od niepublicznych jednostek ochrony zdrowia.  
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W Małopolsce liczba łóżek opieki ogólnopsychiatrycznej nie przekracza wskaźników zawartych  

w NPOZP, który zakłada 4 łóżka na 10 000 mieszkańców. Wskazuje również, iż zalecanym 

rozwiązaniem organizacyjnym w opiece stacjonarnej, jest ograniczenie liczby łóżek w szpitalach 

psychiatrycznych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych do 300.  Przy czym istotne jest iż jest to 

rozwiązanie zalecane, które w niewielkim zakresie może być modyfikowane po przeprowadzeniu 

analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.  

Stacjonarne łóżka psychiatryczne skupione są przede wszystkim w Szpitalu Specjalistycznym  

im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. 

Łóżka psychiatryczne są rozłożone nierównomiernie i brak jest oddziałów psychiatrycznych 

zlokalizowanych przy szpitalach ogólnych w każdym z małopolskich powiatów. Brakuje również 

oddziałów dziennych przy publicznych szpitalach ogólnych oraz szpitalach psychiatrycznych.  

W tabeli nr 10 przedstawiono informację na temat zasobów oddziałów stacjonarnych leczenia 

uzależnień w województwie małopolskim.  

Tabela nr 10. Działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień 
w województwie małopolskim w 2010 r.  

Lp Nazwa, adres zakładu, oddziały Oddział 

Liczba 
łóżek 
stan na    

31.XII.2010 

Leczeni 
w 2010 

Osobodni 
leczenia                  
w 2010r. 

% 
obłożenie 

1. 
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza  
w Tarnowie 

Uzależnień i 
Współuzależnienia 50 374 18 058 99% 

2. 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła w Nowym Targu 

Detoksykacyjny 15 481 4 364 80% 

3. 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu 

   Terapii 
Uzależnienia od 
Alkoholu 

31 195 9213 81% 

4. 

Szpital Specjalistyczny im. dr J. 
Babińskiego  
w Krakowie 

 
Detoksykacyjny 

 
30 1 409 11 090  101% 

5. 

Szpital Specjalistyczny im. dr J. 
Babińskiego  
w Krakowie 

Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu  60 544 19 240 88% 

6. 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  
w Andrychowie 

Detoksykacyjny 26 930 9 388 99% 

7. 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  
w Andrychowie 

Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu 70 752 25 663 100% 

8.  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
L. Rydygiera Sp. z o.o. 

Toksykologii  i chorób 
wewnętrznych 
pododdział Detoksykacji 

28 

10 

1318 

531 
b.d.  b.d.  

9. 

Szpital Specjalistyczny im. H. 
Klimontowicza, Gorlice *(działa od 
07.2010 r.) 

Detoksykacyjny 15 201 1604 29%* 

 Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia. 
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 10, obłożenie łóżek wynosi od 80-101%  

na oddziałach terapii leczenia uzależnień oraz alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), 

natomiast w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych wskaźniki są znacznie przekroczone 

(tabela nr 9). Obecnie działające oddziały uzależnień od substancji psychoaktywnych są przepełnione 

ze względu na zbyt małą liczbę miejsc. Kwestia uzależnień stanowi duży problem społeczny, istnieje 

duże zapotrzebowanie na tego rodzaju leczenie, wskazany jest ciągły rozwój różnorodnych 

instytucjonalnych form terapii w tym zakresie.  

 
Mapa nr 2. Rozmieszenie łóżek w zakresie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w województwie małopolskim (stan 
na 31.12.2010 r.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z doświadczeń innych krajów (np. Niemiec, Holandii) wynika, iż w okresie przejściowym nie należy 

redukować łóżek w szpitalach psychiatrycznych, dopóki wszystkie elementy nie zaistnieją w systemie 

opieki środowiskowej. Kwestia zmian modelu świadczenia usług psychiatrycznych powinna być 

rozwiązana stosownie do lokalnych potrzeb, zgodnie z zastaną sytuacją. Istotne jest, aby progresywnie 

przenosić coraz większą część budżetu psychiatrycznej opieki zdrowotnej na świadczenia z zakresu 

opieki środowiskowej, jednocześnie podnosząc jakość opieki w szpitalach psychiatrycznych do 

akceptowalnego poziomu, gdyż zbyt szybkie przeniesienie środków może spowodować destabilizację 
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całego systemu. 9 

 

3.2 Opieka dzienna  

 

W Krakowie w publicznych szpitalach ogólnych na oddziałach dziennych dla dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi jest 231 miejsc, oraz 75 miejsc dziennego pobytu w szpitalu psychiatrycznym  

im. dr J. Babińskiego, 24 miejsca w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym  w Andrychowie, w Nowym 

Sączu jest 15 miejsc, w Tarnowie 20 miejsc. Łącznie w województwie jest 330 miejsc na oddziałach 

dziennych: psychiatrycznych oraz leczenia uzależnień.   

Oprócz tego działają oddziały dzienne o różnym profilu w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Na oddziałach dziennych ogólnych psychiatrycznych dla dorosłych jest 135 miejsc, na oddziałach 

dziennych rehabilitacyjnych jest 45 miejsc, na oddziałach dziennych terapii uzależnienia od alkoholu 

jest 59,5 miejsc, w zakładach opiekuńczo-leczniczych są 164 miejsca. Łącznie  w niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej jest  403,5 miejsc na oddziałach dziennych psychiatrycznych i leczenia 

uzależnień, co  daje ogólną sumę 733,5 miejsc dziennych w województwie. 

W Krakowie jest 65 miejsc na oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży  

w jednostkach publicznych oraz 40 miejsc w jednostkach niepublicznych i są to jedyne miejsca  

w województwie. (tabela nr 11). Istnieje konieczność współdziałania podstawowej opieki zdrowotnej 

dla dzieci i młodzieży, systemu edukacji i wychowania oraz opieki społecznej z opieką psychiatryczną. 

                                                 

9
 na podstawie: Plan rozwoju Szpitala Babińskiego w kontekście Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, (02.05.2011 r. ) 
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Tabela nr 11. Działalność oddziałów dziennych przy publicznych szpitalach ogólnych i psychiatrycznych w województwie 
małopolskim w 2010 r.  

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia. 

 

Na rok 2011 MOW NFZ zawarł umowy na świadczenia na oddziałach dziennych o profilu 

psychiatrycznym lub leczenia  uzależnień z poniżej wyszczególnionymi niepublicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej.   

 

 

 

Lp. Nazwa, adres zakładu, oddziały 
Liczba miejsc 

stan na 31.XII.2010 r.  
Leczeni w 2010 r. 

Województwo Małopolskie 395 2730 

1.  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika - Kraków, ul. Strzelecka 2 

   oddział psychiatryczny dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży 25 107 

2. Szpital Uniwersytecki - Kraków, ul. Strzelecka 3/5 

   oddział dzienny leczenia psychoz 15 109 

 oddział dzienny leczenia zaburzeń emocji i nastroju 18 111 

  oddział dzienny psychiatryczny ogólny dla dzieci 40 115 

  oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny 15 89 

  oddział dzienny psychogeriatryczny 15 93 

  oddział dzienny leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych 48 270 

3. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29   

   oddział dzienny psychiatryczny ogólny 20 144 

   oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny – 2 oddz.  40 254 

   oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu 15 109 

4. SPZOZ im. J. Śniadeckiego - Nowy Sącz, ul. Młyńska 10 

   oddział dzienny psychiatryczny ogólny 15 59 

5. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ - Tarnów, ul. Lwowska 178a 

   ośrodek  leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych 20 110 

   6.   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 19 

   oddział dzienny psychiatryczny ogólny  12 79 

 oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu 12 119 

  7. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Kraków, ul. Wrocławska 1-3   

 oddział dzienny psychiatryczny ogólny 35 188 

  8. 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Kraków, ul. Kronikarza Galla 25   

 oddział dzienny psychiatryczny 50 774 
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Tabela nr 12. Działalność niepublicznych oddziałów dziennych psychiatrycznych w 2010 r. i 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia  
oraz MOW NFZ, 2011r.  
 

 
Tabela nr 13. Działalność niepublicznych oddziałów dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych/  
oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych w 2010 r.  i 2011r. 

 

Liczba 
zakontraktowanych 
miejsc w 2010 r. 

Liczba 
zakontraktowanych 
miejsc w 2011 r. 

Liczba leczonych w 
2010 r. 

Krakowski Zespół Zdrowia 
Psychicznego "MediNorm"  
Sp. z.o.o., Limanowa  

Oddział dzienny 
psychiatryczny 
rehabilitacyjny  
dla dorosłych 

oddział nie istniał 14 - 

NZOZ Specjalistyczne Gabinety 
Psychiatryczne 
LOGOPROMED, Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny 
rehabilitacyjny  
dla dorosłych 

25 25 75 (5428 osobodni) 

NZOZ PROF-MED 
s.c..Łężkowice  

Oddział dzienny 
psychiatryczny 
rehabilitacyjny  
dla dorosłych 

oddział nie istniał 6 - 

NZOZ PROF-MED s.c, 
Łężkowice  

Oddział dzienny leczenia 
zaburzeń nerwicowych 

oddział nie istniał 4 - 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia  
oraz MOW NFZ, 2011r.  

 

 

 

Liczba 
zakontraktowanych 

miejsc w 2010 r. 

Liczba 
zakontraktowanych 

miejsc w 2011 r. 

Liczba leczonych w 2010 
r. 

NZOZ "Scanmed Strefa 
Medyczna Universum", Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

20 18 90 

Krakowski Zespół Zdrowia 
Psychicznego "MediNorm"  
Sp. z.o.o., Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

15 15 92 

Krakowski Zespół Zdrowia 
Psychicznego "MediNorm"  
Sp. z.o.o., Limanowa  

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

26 12 99 

NZOZ Ośrodek Zdrowia 
Psychicznego "PRO PSYCHE" 
Sp. z o.o., Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

18 18 99 

Zespół Przychodni 
Specjalistycznych SPZOZ  
w Tarnowie 

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

55 60 83 

"PRO-VITA" Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Terapii 
Uzależnień Kraków -Śródmieście 
Niepubliczny Zakład, Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny (ogólny) 
dla dorosłych 

10,8 12 147 

Niepubliczne dzienne oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 

NZOZ Ośrodek dla Osób z 
Autyzmem, Kraków 

Oddział dzienny 
psychiatryczny dla dzieci i 
młodzieży 

55 40 

współpracują ze 
szkołami. Planują 
otworzyć oddział 

zaburzeń rozwoju z 
naciskiem na autyzm, 

gdyż jest duże 
zapotrzebowanie na tego 
typu świadczenia ale brak 

jest wystarczających 
funduszy (finanse 

pozyskują z NFZ , UM) 
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Tabela 14. Działaność  publicznych oraz niepublicznych oddziałów dziennych terapii uzależnienia od alkoholu w 2010 i 2011 r.  

 Liczba 
zakontraktowanych 

miejsc w 2010 r. 

Liczba 
zakontraktowanych 

miejsc w 2011 r. 

Liczba leczonych  
w 2010 r. 

NZOZ "VITA" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Brzeszcze 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia  
od alkoholu 

oddział nie istniał 6 - 

"PRO-VITA" Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Terapii Uzależnień 
Kraków -Śródmieście Niepubliczny 
Zakład, Kraków 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia  
od alkoholu 

6 7 75 

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii 
Uzależnień, Kraków 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia 
 od alkoholu 

10 5                                         136 

NZOZ Centrum Psychoterapii 
"SOBRIETAS", Oświęcim  

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia  
od alkoholu 

oddział nie istniał 6 - 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień, Nowy Sącz 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia 
 od alkoholu 

b.d. 15  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
zdrowotnej w Brzesku 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia  
od alkoholu 

oddział nie istniał 
8,5 

(15 miejsc w 
statucie) 

83 

Centrum Terapii Uzależnień w 
Gorlicach 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia 
 od alkoholu 

oddział nie istniał 12 - 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia  
oraz MOW NFZ, 2011r.  

 

 

Tabela nr 15 . Działaność  niepublicznych zakładów opiekuńczo-leczniczych w 2010 r i 2011 r. .   

 
Liczba zakontraktowanych 

miejsc w 2010 r. 
Liczba zakontraktowanych 

miejsc w 2011 r. 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy  
w Krakowie 

Oddział opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny dla dorosłych 

45 45 

Powiatowy Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Grojcu 

Oddział opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny dla dorosłych 

54 55 

"RAJ-MED" Niepubliczny Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Rajsku 

Oddział opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny dla dorosłych 

66 64 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej UMWM – na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia  
oraz MOW NFZ, 2011r.  
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3.3 Zasoby opieki ambulatoryjnej, środowiskowej oraz pomocy społecznej  
w Małopolsce 

Zgodnie z założeniami współczesnego modelu psychiatrii, ogranicza się do niezbędnego minimum 

opiekę stacjonarną przenosząc sukcesywnie jej zadania na inne formy opieki: opiekę ambulatoryjną, 

środowiskową oraz systemu wsparcia pomocy społecznej w bliskim otoczeniu chorego. 

 
Tabela nr 16. Poradnie Zdrowia Psychicznego w województwie małopolskim w 2011 r. 

L.p. Nazwa Ilość 

1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych 79 

2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i  młodzieży 16 

3. Poradnia leczenia nerwic 1 

4. Poradnia leczenia uzależnień 32 

5. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 2 

6. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży 1 

7. Poradnia psychologiczna  35 

8. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol 3 

9. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym 3 

 Suma  172 
     Źródło:  http://www.nfz-krakow.pl/, Wykaz placówek posiadających kontrakt z NFZ, (stan na 07. 02. 2011 r.) 

 

 

Na terenie województwa małopolskiego działa sieć kilku rodzajów poradni, łącznie w 2011 r. 

zakontraktowane zostały 172 poradnie, z czego 74 (43%) zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. 

Liczba poradni dla dzieci i młodzieży wynosi 23, z czego w mieście Krakowie jest 14, natomiast w 11 

powiatach nie ma poradni przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (szczegółowe dane w załączniku nr 2). 

Na mapie nr 3 przedstawiono rozmieszczenie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dzieci  

i młodzieży w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego.  
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Mapa nr 3. Rozmieszenie poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień w rozbiciu dla dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży w województwie małopolskim (stan na 07.02.2011 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój lecznictwa środowiskowego to przede wszystkim tworzenie zespołów środowiskowych, których 

brakuje obecnie w całym kraju, przewidzianych dla pacjentów o przewlekłym przebiegu zaburzeń 

psychicznych. Obecnie w całym kraju funkcjonuje ok. 40 zespołów10, w tym w województwie 

małopolskim istnieje 8 zespołów środowiskowych, podczas gdy wg wytycznych NPOZP powinno ich być 

aż 87, w tym 65 dla dorosłych (tabele nr 16,17). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

10 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, W- wa 2011 
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Tabela nr 17. Zespoły Leczenia Środowiskowego w województwie małopolskim w 2011 r.  

L.p. Nazwa Lokalizacja 

1. Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza Kraków  

2.  
Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta  

Kraków  

3.  
Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście  

Kraków  

4.  Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze Kraków  

5. 
Zespół Leczenia Środowiskowego dla Powiatu Wielickiego  
jako filia ZLŚ Wieliczka  Kraków  

6.  
NZOZ  "PSYCHE-MED" Poradnia Psychiatryczno – Psychologiczna 

Kraków  

7.  
NZOZ  "LIM-MED" 

Mszana Dolna  

8.  
NZOZ INTEGRITAS S.C. Poradnia chorób nerwowych i psychicznych 

Oświęcim  

  Źródło:  http://www.nfz-krakow.pl/, Wykaz placówek posiadających kontrakt z NFZ, (stan na 07. 02. 2011 r.)  

 

Zespoły leczenia środowiskowego działają głównie w strukturze Szpitala Specjalistycznego  

im. dr J. Babińskiego w Krakowie i obejmują swoim działaniem cztery duże dzielnice Krakowa – 

Krowodrzę, Nową-Hutę, Śródmieście, Podgórze, oraz powiat wielicki, gminę Skawinę, powiat 

myślenicki. Ilość pacjentów Szpitala objętych tą formą opieki w 2010 roku wynosiła 1510 osób. Dzięki 

rozszerzaniu działania zespołów opieki środowiskowej zmniejsza się m.in. długość pobytu pacjentów  

w oddziałach stacjonarnych co zapobiega wielokrotnym hospitalizacjom pacjentów, likwidując tzw. 

„drzwi obrotowe w psychiatrii”11.   

W całym województwie brakuje hosteli, zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami psychicznymi. Brakuje również hosteli dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych. Liczba hosteli stanowiąca element rehabilitacji społecznej powinna ulec zwiększeniu.  

Ponadto, osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z różnych form pomocy społecznej,  

takich jak:  

 domy pomocy społecznej, 

 środowiskowe domy samopomocy,  

 mieszkania chronione,  

 warsztaty terapii zajęciowej,  

 zakłady aktywności zawodowej.  

 

Domy pomocy społecznej (DPS) 

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje 25 Domów Pomocy Społecznej zajmujących się 

                                                 

11
 Plan rozwoju Szpitala Babińskiego w kontekście Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, (02.05.2011 r. ) 

http://babinski.pl/zespol-leczenia-srodowiskowego-krakow-krowodrza
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osobami chorymi psychicznie. Dysponują one łączenie 2 573 miejscami (stan na 05. 2011 r. ). Długi 

czas oczekiwania na miejsce w DPS powoduje niepotrzebne przedłużanie hospitalizacji pacjentów  

z chorobami psychicznymi. 

Tabela nr 18. Domy Pomocy Społecznej – dla osób przewlekle psychicznie chorych, (stan na 05. 2011r.) 

    

L.p. 

Adres 
Domu Pomocy Społecznej 

Powiat/Starostwo 
nazwa podmiotu prowadzącego 

Liczba miejsc 

1.  

Dom Pomocy Społecznej 
32-064 Bochnia 
ul. Karolina 14d 

bocheński 
Starosta Powiatu Bocheńskiego 
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
50 miejsc 

2.  

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Wiosny Ludów 4 
32-552 Płaza 

chrzanowski 
Starosta Powiatu 
32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
114 miejsc 

3.  

Dom Pomocy Społecznej  
Klimkówka 67 
38-312 Ropa 

gorlicki 
Starosta Powiatu Gorlickiego 
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
78 miejsc 

4.  

Dom Pomocy Społecznej 
31-066 Kraków  
ul. Krakowska 55 

Prezydent Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 
3/4 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
208 miejsc 

5.  

Dom Pomocy Społecznej 
30-725 Kraków 
ul. Łanowa 41 

Prezydent Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 
3/4 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
318 miejsca 

6.  

Dom Pomocy Społecznej 
31-907 Kraków 
Os. Szkolne 28 

Prezydent Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 
3/4 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
50 miejsc 

7.  

Dom Pomocy Społecznej 
Czerna 110 
32-065 Krzeszowice 

krakowski 
Starosta Powiatu Krakowskiego 
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20         

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
95 miejsc 

8.  

Dom Pomocy Społecznej 
oo. Bonifratrów 
Konary 21 
32-040 Świątniki Górne 

krakowski 
Starosta Powiatu Krakowskiego 
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20       
Zakon oo. Bonifratrów, Konary 21,  
Kuria Prowincjalna 
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
52 miejsca 

9.  

Dom Pomocy Społecznej 
Owczary 
32-088 Przybysławice 

krakowski 
Starosta Powiatu Krakowskiego 
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20       

Dla osób przewlekle chorych psychicznie 
99 miejsc 

10.  

Dom Pomocy Społecznej 
Więckowice 
32-082 Bolechowice 

krakowski 
Starosta Powiatu Krakowskiego 
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20    

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
149 miejsc 

11.  

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Rakoczego 9 
34-730 Mszana Dolna 

limanowski 
Starosta Powiatu Limanowskiego 
34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
46 miejsc 

12.  

Dom Pomocy Społecznej 
34-741 Kasina Wielka 448 
 

limanowski 
Zygmunt Kaletka 
Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Psychicznie Chorych „EGIDA”  
w Kasinie Wielkiej 448  

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
61 miejsc 

13.  

Dom Pomocy Społecznej 
Raba Niżna 1 
34-730 Mszana Dolna 

limanowski 
Fundacja „Opiekuńczość” 
30-720 Kraków, ul. Saska 4 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
46 miejsc 

14.  

Dom Pomocy Społecznej 
„BIAŁY POTOK” 
32-425 Trzemeśnia 377 

myślenicki 
Starostwo Powiatu Myślenickiego 
32-400 Myślenice, ul. M Reja 3 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych  
76 miejsc 

15.  

Dom Pomocy Społecznej 
33-300 Nowy Sącz  
ul. Nawojowska 159 

Prezydent Miasta Nowy Sącz 
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych  
140 miejsc 

16.  

Dom Pomocy Społecznej 
33-300 Nowy Sącz 
ul. Nawojowska 155 

Prezydent Miasta Nowy Sącz 
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
91 miejsc 
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L.p. 

Adres 
Domu Pomocy Społecznej 

Powiat/Starostwo 
nazwa podmiotu prowadzącego 

Liczba miejsc 

17.  

Dom Pomocy Społecznej 
Zbyszyce 12 
33-318 Gródek n/Dunajcem 

nowosądecki 
Starosta Powiatu Nowosądeckiego 
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
122 miejsc 

18.  

Dom Pomocy Społecznej 
Braci Albertynów,  
ul. Bł. Faustyny 119 
32-652 Bulowice 

oświęcimski 
Starosta Powiatu Oświęcimskiego 
32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 
Zgromadzenie Braci Albertynów 
Posługujących Ubogim 
31-063 Kraków, ul. Krakowska 43 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
81 miejsc 

19.  

Dom Pomocy Społecznej 
im. Adama Chmielowskiego 
Łyszkowice 64 
32-104 Koniusza 

proszowicki 
Starosta Powiatu Proszowickiego 
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych  
145 miejsc 
 

20.  

Dom Pomocy Społecznej 
34-220 Maków Podhalański 
ul. Żeromskiego 17 

suski 
Starosta Powiatu Suskiego 
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
75 miejsc 

21.  

Dom Pomocy Społecznej 
Sieradza 208 
33-240 Żabno 

tarnowski 
Starosta Powiatu Tarnowskiego 
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
85 miejsc 

22.  

Dom Pomocy Społecznej 
Stróże 1 
32-840 Zakliczyn 

tarnowski 
Starosta Powiatu Tarnowskiego 
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
108 miejsc 

23.  

Dom Pomocy Społecznej 
Nowodworze 64, 33-112 
Tarnowiec 

tarnowski 
Starosta Powiatu Tarnowskiego 
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych  
103 miejsc 

24.  

Dom Pomocy Społecznej 
34-100 Wadowice 
ul. Pułaskiego 5 

wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
34-100 Wadowice, Plac Kościuszki 4   

dla osób przewlekle psychicznie chorych 
114 miejsc 

25.  

Dom Pomocy Społecznej 
Zakonu oo. Bonifratrów 
Zebrzydowice 1 
34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska 

wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
34-100 Wadowice, Plac Kościuszki 4  
Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w 
Zebrzydowicach. 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 
67 miejsc  

Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki, stan na 05. 2011 r. 

 

Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS)  

W województwie małopolskim według stanu na maj 2011 roku funkcjonuje 64 ŚDS, w tym 37 o zasięgu 

gminnym, dysponujących 1185 miejscami oraz 27 o zasięgu powiatowym dysponujących 987 

miejscami. W porównaniu z rokiem 2010 liczba takich domów w województwie spadła o 4, a co za tym 

idzie zmniejszyła się również liczba miejsc. ŚDS są jednostkami pomocy społecznej pobytu dziennego 

dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) lub głębiej niepełnosprawnych intelektualnie (typ B).  

W placówkach tego typu przebywają także osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, również  

w przypadku towarzyszących innych sprzężonych zaburzeń. 
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Tabela nr 19. Środowiskowe Domy Samopomocy (stan na 05.2011 r.) 

Środowiskowe domy samopomocy o zasięgu gminnym 2010 2011 

L.p Gmina Adres Miejsca Typ śds Miejsca Typ śds 

1.  Biskupice ŚDS Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka 35 AB 35 AB 

2.  Chełmek ŚDS 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 16 27 A 27 A 

3.  Charsznica  ŚDS 32-660 Charsznica, Jelcza 9 brak brak 30 A 

4.  Gdów ŚDS 32-420 Gdów, Zagórzany 109 32 AB 37 AB 

5.  
Jerzmanowice-

Przeginia 
ŚDS 32-048 Jerzmanowice 391A 19 ABC 19 ABC 

6.  Klucze ŚDS 32-310 Klucze, Kolbark ul. Źródlana 3 35 AB 35 AB 

7.  

 
 
 
 
Kraków 
 
 
 
 
 
 

ŚDS 30-908 Kraków, Os. Młodości 8 57 A 57 A 

8.  ŚDS 31-056 Kraków,  ul. Józefa 1 27 A 27 A 

9.  ŚDS 31-450 Kraków, ul. Ułanów 25 23 B 20 B 

10.  
ŚDS 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 
 110 m21-22 

19 C 19 C 

11.  ŚDS 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 13 m 8-9 25 A 25 A 

12.  
ŚDS 30-837 Kraków ul. Aleksandry 1 –          
Filia przy ul. Kolejowej 2 

32 B 32 B 

13.  ŚDS 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 10 15 B 15 B 

14.  ŚDS 31-978 Kraków, Os. Szkolne 30 30 B 30 B 

15.  ŚDS 31-610 Kraków,  Os. Tysiąclecia 86 16 B 16 B 

16.  ŚDS 30-031 Kraków, ul. Grottgera 3 15 B 15 B 

17.  
ŚDS 30-334 Kraków ul. Komandosów 18  z Filią 

                       przy ul. Pasteura 1 i Filią przy ul. Wjazdowej 2b 
 

60 AB/filie -B 60 AB 

18.  ŚDS 31-067 Kraków, ul. Piekarska 3 47 B 47  B 

19.  SDŚ Kraków, ul. Kurczaba 5 22 C 22 C 

20.  Krzeszowice ŚDS 32-065 Wola Filipowska 32 AB 32 AB 

21.  Laskowa ŚDS 34-603 Ujanowice 25 AB 25 AB 

22.  Limanowa ŚDS 34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego11 35 AB 35 AB 

23.  Miechów ŚDS 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 30 AB 30 AB 

24.  Niepołomice ŚDS 32-005 Niepołomice, ul. Targowa 5 46 AB 46 AB 

25.  Nowe Brzesko ŚDS 32-120 Nowe Brzesko, Gruszów 28 30 AB 30 AB 

26.  Nowy Targ ŚDS 34-400 Nowy Targ, ul. Podtatrzańska 47a 30 B brak  brak  

27.  Nowy Wiśnicz ŚDS 32-720 Nowy Wiśnicz, Muchówka 157, 30 AB 30 AB 

28.  Oświęcim ŚDS 32-600 Oświęcim, ul. Słowackiego 1a 70 AB 70 AB 

29.  
Raciechowice 

ŚDS Komorniki 98 20  20 ABC 

30.  ŚDS 32-415 Raciechowice, Zegartowice 114 40 AB 40 AB 

31.  Racławice ŚDS 32-222 Kościejów 52 30 ABC 30 ABC 

32.  Radłów ŚDS 33-130 Radłów, Siedlce 72 30 AB 30 AB 

33.  Radziemice ŚDS 32-107 Raciechowice, Wrocimowice 4 30 ABC 30 ABC 

34.  Słomniki ŚDS 32-090 Słomniki, Miłocice 25 B brak brak 

35.  Stary Sącz ŚDS 33-340 Stary Sącz, Cyganowice 95 35 AB 35 AB 

36.  Szczawnica ŚDS 34-460 Szczawnica, Park Dolny 6 27 B brak brak 

37.  Tarnów ŚDS 33-100 Tarnów, ul. Fatimska 6 65 B brak brak 

38.  Wieliczka ŚDS 32-020 Wieliczka, Os. Sienkiewicza 24 36 A 36 A 

39.  Wieprz ŚDS 34-122 Wieprz 995 25 B brak brak  
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40.  Wolbrom ŚDS 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 20 39 AB 39 AB 

41.  Zielonki ŚDS 32-087 Zielonki, Wola Zachariaszowska 115 29 AB 29 AB 

42.  Żegocina ŚDS 32-731 Żegocina 232A 30 AB 30 AB 

  RAZEM GMINNE 1293 XXX 1185 XXX 

                  Środowiskowe domy samopomocy o zasięgu powiatowym                            2010                   2011 

  Powiat Adres Miejsca Typ śds Miejsca Typ śds 

43. bocheński ŚDS 32-700 Bochnia, ul Karolina 14 d, 28 AB 28 AB 

44. brzeski 
ŚDS 32-800 Brzesko im. Bł. Matki Teresy z 

Kalkuty, ul. Kościuszko 33 
40 AB 45 AB 

.45. chrzanowski 
 

ŚDS ul. Kolonia Stella 11, 32-500 Chrzanów 45 ABC 40 ABC 

46. ŚDS 32-551 Babice, ul. Dr Jana Gołąba 2 15 AB 25 AB 

47. gorlicki 
ŚDS 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 z filią w 

Bobowej 1 
55 AB 65 AB 

48. 
krakowski 
 

ŚDS 32-050 Skawina, ul. Węgierska 5 32 A 32 AB 

49. ŚDS 32-040 Świątniki Górne, Konary 21 32 AB 32 AB 

50. ŚDS 32-045 Sułoszowa, Wola Kalinowska 52a 30 AB 30 AB 

51. myślenicki 
ŚDS  32-440 Sułkowice, ul. 1-ego Maja 66, 
z filią w Lubniu 

55 AB 55 AB 

52. 

nowosądecki 

ŚDS  33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 119 42 AB 42 AB 

53. 
ŚDS w Zbyszycach 12, 33-318 Grudek  
nad Dunajcem 

30 AB 30 AB 

54. nowotarski 
ŚDS "Promyk" 34-400 Nowy Targ,   
ul. J.Kazimierza 22 z Filią "Radość Życia 
Rabka Zdrój, ul. Jordana 3 

65 AB 65 AB 

55. olkuski ŚDS 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21 45 AB 45 AB 

56. oświęcimski 
ŚDS w Kętach, z placówką w Brzeszczach, 
32-650 Kety, ul. Zwirki i Wigury 27a/ 32-620 

Brzeszcze ul. Mickiewicza 2 
40 AB 40 AB 

57. proszowicki 
 

ŚDS 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 2 35 AB 35 AB 

58. ŚDS 32-109 Pałecznica, ul. Małopolska 36 30 ABC 30 ABC 

59. suski ŚDS 43-240 Jordanów, ul. Banacha 1 30 AB 30 AB 

60. 
 
 
tarnowski 
 
 

ŚDS  33-170 Tuchów, Karwodrza 116 30   30   

61. ŚDS 33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3A 30 AB 30 AB 

62. ŚDS 33-112 Tarnowiec, Nowodworze 64 25 AB 30 AB 

63. ŚDS 33-114 Rzuchowa 20 A 20 A 

64. ŚDS  33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 6 20 AB 25 AB 

65. wadowicki 
ŚDS w Wadowicach, ul. Wojtyłów 16,  
wraz z filią w Andrychowie  

70 A 70 A 

66. wielicki 
ŚDS 32-014 Brzezie 338 30 AB 35 AB 

ŚDS w Śledziejowicach 15  15  

67. Miasto Nowy Sącz ŚDS 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155 55 AB 55 AB 

68. Miasto Kraków ŚDS 30 - 837 Kraków, ul. Aleksandry 1 8 B 8 B 

   RAZEM POWIATOWE 952 XXX 987 XXX 

Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki, stan na 05. 2011 r.  

 
A - dla osób chorych psychicznie 
B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
C- domy dla osób wykazujących inne niż przewlekłe choroby psychiczne lub niepełnosprawność intelektualną, przewlekłe zakłócenia 
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych 
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Mieszkania chronione  

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje 43 mieszkań chronionych, w tym 5 dysponujących 

22 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których w roku 2010 korzystało 27 osób.  

 
 Tabela nr 20. Liczba mieszkań chronionych w województwie małopolskim w latach 2008-2010. 

 Liczba jednostek 

 

Liczba miejsc 

 

Liczba osób korzystających 

 

Rok 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

mieszkania chronione 

ogółem 

40 46 43 146 165 175 105 138 133 

mieszkania chronione 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

10 12 5 35 47 22 37 59 27 

Źródło: ROPS Kraków (Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2008, I-XII 2009, I-XII 2010) 

 

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krakowskim są trzy mieszkania chronione 

prowadzone przez PMOPS, jedno mieszkanie prowadzone przez GOPS w Mszanie Dolnej, jedno 

mieszkanie prowadzone przez PCPR w Wadowicach.  

 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) 

Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. W województwie małopolskim stworzono 60 warsztatów terapii zajęciowej. WTZ działają 

m.in. przy domach pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach.  

Tabela nr 21.  Warsztaty terapii zajęciowej w 2011 r. 

 Powiat WTZ ogółem 

1. bocheński 2 

2. brzeski 2 

3. chrzanowski 3 

4. dąbrowski 1 

5. gorlicki 5 

6. krakowski 3 

7. limanowski 1 

8. miechowski 3 

9. myślenicki 1 

10. nowosądecki 6 

11. nowotarski 2 

12. olkuski 3 

13. oświęcimski 1 

14. proszowicki 1 

15. suski 2 
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16. tarnowski 

 

1 

17. tatrzański 1 

18. wadowicki 1 

19. wielicki 2 

20. Kraków 14 

21. Nowy Sącz 2 

22. Tarnów 3 

  Suma: 60 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych., stan na 05. 2011 r. 

 

Na terenie gminy Miejskiej Kraków, na rzecz  osób chorych psychicznie, działają warsztaty przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej – 75 uczestników, przy 

Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes" – 70 uczestników, przy Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego – 40 uczestników.  

 

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) 

Zakłady aktywności zawodowej tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych  

do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także przygotowania ich, poprzez rehabilitację zawodową 

i społeczną, do życia w otwartym środowisku. Według stanu na pierwszy kwartał 2011 roku na terenie 

województwa małopolskiego funkcjonuje 5 zakładów aktywności zawodowej, które zatrudniają ogółem 

161 osób niepełnosprawnych, w tym 104 osoby chore psychicznie.   

Ponadto rośnie liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz osób psychicznie chorych,  

co może stanowić duże wsparcie środowiskowe (załącznik nr 3, tabela nr 6).  

Zgodnie z propozycjami zawartymi w NPOZP opieka psychiatryczna powinna szybciej i bardziej 

zdecydowanie odchodzić od modelu, z dominująca pozycją dużego szpitala psychiatrycznego,  

a zróżnicowane formy opieki środowiskowej są niedostępne dla większości mieszkańców. Duża liczba 

słabo zintegrowanych placówek, wielość podmiotów świadczących usługi zdrowotne skierowane  

do osób z zaburzeniami psychicznymi, ogranicza efektywność systemu opieki, nie sprzyja koordynacji 

świadczeń udzielanych pacjentom. Modelowym rozwiązaniem w tej sprawie jest propozycja 

organizowania centrum zdrowia psychicznego, wraz z dostosowanym do tego właściwym sposobem 

finansowania świadczeń12. 

 

 

 

                                                 
12 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, W- wa 2011 
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Tabela nr 22.  Liczba osób chorych psychicznie w Zakładach Aktywności Zawodowej. 

Źródło: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski WM, stan na I kwartał  2011r. (opracowanie własne na podstawie 
danych uzyskanych od zaz-ów).  

 

Zgodnie z Oceną sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego (Załącznik do Uchwały NR 

VII/87/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r.) ważnym obszarem polityki 

województwa są działania ukierunkowane na utrzymanie aktywności zawodowej osób, które mają 

problem z utrzymaniem się na rynku pracy, bądź z powrotem do zatrudnienia. Jednymi z kluczowych 

adresatów podejmowanych przedsięwzięć są osoby niepełnosprawne.  

Wobec utrzymującego się w Polsce niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze 

stopniem umiarkowanym i znacznym13, w tym z powodu chorób psychicznych, jak również 

występowania licznej grupy osób chorujących bez żadnych doświadczeń zawodowych14, koniecznością 

jest poszukiwanie takich metod pracy, które umożliwią aktywny udział osób wykluczonych  

w planowanych działaniach. 

Należy integrować politykę społeczną nastawioną na integrację zawodową osób chorujących 

psychicznie tak, aby przeciwstawić się dyskryminacji i wykluczeniu osób chorujących psychicznie  

z rynku pracy. Przykładem takiego działania był program Trener pracy – zatrudnienie wspomagane 

osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie realizowany przez: Powiatowe Urzędy Pracy  

w Bochni, Krakowie, Wadowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 

Środowiskowej w Krakowie, Urząd Gminy Klucze: 

                                                 
13 Wg informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. pracowało 22,2% osób w wieku 15 lat i więcej z orzeczonym lekkim 

stopniem niepełnosprawności, 13,5%  – z umiarkowanym i 3,8% –  ze znacznym; wskaźniki te były wyższe w przypadku osób w wieku produkcyjnym i 
wynosiły odpowiednio 29,3%, 19,7% i 7,8%. (www.niepelnosprawni.gov.pl)  
 
14 Zgodnie z opracowaniem Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport 

końcowy, część 5. Perspektywa osób chorych psychicznie sfinansowanym przez PFRON, w którym uczestniczyła grupa 479 osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi odsetek osób nigdy nie pracujących jest najwyższy w porównaniu z innymi grupami 
niepełnosprawnych (nie licząc osób z upośledzeniem umysłowym) i kształtuje się na poziomie 37%. W podgrupie osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności pracy nigdy nie podejmowało aż 48% badanych, natomiast w podgrupie ze stopniem umiarkowanym 

deklarację taką złożyło 32% respondentów. 

 

 

Stowarzyszenie 
Rodzin Zdrowie 

Psychiczne,  
ZAZ U Pana 

Cogito 
 

Stowarzyszenie 
Kulturalno 

Oświatowe Piast, 
ZAZ Piast 

Stowarzyszenie 
Pomocy Szansa 
w Witowicach,  

ZAZ w Witowicach 

Konwent OO. 
Bonifratrów w 

Konarach, ZAZ 
Konary 

Stowarzyszenie 
Integracyjne 
Aktywizacji 

Zawodowej Szansa, 
ZAZ Pensjonat na 

Wzgórzach 

XII 2008 21 23 8 26 19 

   XII 2009 r. 21 29 8 26 20 

    XII. 2010 r.  21 21 8 26 19 

     I kw. 2011 r. 21 21 7 26 19 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
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 Spośród 172 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie uczestniczących w pilotażowym 

programie PFRON „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” pracę 

na otwartym rynku podjęło 79 osób, czyli aż 46%,   

 Zgodnie z założeniem programu wszystkie zatrudnione osoby niepełnosprawne chorujące 

psychicznie otrzymały pracę na otwartym rynku, 

 Wszystkie zatrudnione na otwartym rynku w latach 2009-2010 osoby niepełnosprawne 

chorujące psychicznie utrzymały zatrudnienie co najmniej do zakończenia projektu w 2010 r.,  

 Wstępne wyniki pozwalają oszacować, iż ponad 75% osób niepełnosprawnych chorujących 

psychicznie zatrudnionych w projekcie na otwartym rynku utrzymało ją już po jego zakończeniu 

przez kolejnych pięć miesięcy (tj. do maja 2011 roku), 

 Wypracowane w małopolskich programach „Trener pracy” metody zatrudniania osób 

niepełnosprawnych chorujących psychicznie odpowiadają na wytyczne Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, Dz.U. Nr 24, poz. 128,  

 Wypracowane w małopolskich programach Trener pracy metody zatrudniania osób 

niepełnosprawnych są komplementarne z wynikami pracy projektu ABC Gospodarki Społecznej 

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który wdrażał model pracy trenera 

zatrudnienia wspieranego15, 

Osiągnięte wyniki w małopolskich programach Trener pracy, adresowane do osób radzących sobie z 

niepełnosprawnością psychiczną, które zostały poddane szczegółowej analizie pozwalają 

zdecydowanie rekomendować założenia oraz – przede wszystkim – wypracowane w Trenerach pracy 

metody jako, nie tylko zbieżne z polityką Samorządu Województwa, ale przede wszystkim pozwalające 

na osiąganie przyjętych celów politycznych w zakresie aktywności zawodowej osób, które mają problem 

z utrzymaniem się na rynku pacy, z powrotem do zatrudnienia, lub też – co szczególnie istotne dla osób 

niepełnosprawnych psychicznie – z podjęciem pierwszej pracy.            

Jako modelowy przykład rozwiązania integrującego podejście medyczne i społeczne można 

wskazać również „Kompleksowy Program Leczenia i Rehabilitacji Schizofrenii” koordynowany przez 

Pracownię Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ we współpracy ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Programy takie muszą spełniać następujące 

założenia: 

1. posiadać wspólną filozofię działania,  

                                                 
15Rekomendacje dla polityki Samorządu Wojewódzkiego ukierunkowanej na aktywizację osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie,  

dr Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii UJ, dr Andrzej Cechnicki, Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM, 

Karolina Probosz, Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ 
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2. posiadać zespół działający w różnych instytucjach pod jednym kierownictwem, 

3. integrować różnych płatników w jednym modelu opieki (NFZ, Pomoc Społeczna, PFRON), 

4. integrować leczenie, psychoterapię, rehabilitację i system wsparcia, 

5. integrować pomoc dla pacjenta i rodziny, 

6. ofiarowywać pomoc od pierwszego epizodu choroby przez całe życie z chorobą, 

7. integrować leczenie, mieszkanie i pracę we wspólnym programie i odpowiednio do tego posiadać  
    system instytucji leczących (oddziały dzienne, ambulatoria, poradnie rodzinne, hostel, szkołę, 
    firmę społeczną, itd.), 
8. integrować współpracę organizacji rządowych i samorządowych z organizacjami stowarzyszeń    
    rodzin i pacjentów.  

 
Istnieje konieczność nawiązania współpracy pomiędzy wieloma podmiotami zaangażowanymi  

w aktywizację osób chorujących psychicznie.  

3.4. Zasoby kadrowe 

W załączniku nr 4 do Programu w tabelach nr 3 i 4 znajdują się dane na temat zasobów kadrowych 

małopolskiej opieki psychiatrycznej. Liczba profesjonalistów w dziedzinie psychiatrii jest  

od wielu lat niewystarczająca. Zbyt mało lekarzy ma możliwość podjęcia szkolenia specjalistycznego. 

Według opinii Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w roku 2011  

nastąpił tylko nieznaczny wzrost liczby specjalistów. Mimo potrzeby i zainteresowania nie ma 

możliwości szkolenia specjalistycznego, ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia ogranicza liczbę 

miejsc szkoleniowych proporcją szkolonych do specjalistów zatrudnionych w jednostkach 

akredytowanych (3:1). Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził wymóg dla placówek 

zapewniających opiekę psychiatryczną dzieciom i młodzieży, aby jedynie współpracowały w tym 

zakresie ze specjalistą (automatycznie redukuje to liczbę placówek, które mogłyby się ubiegać  

o uprawnienia do prowadzenia szkolenia). Podjęto starania o zmianę tego rozporządzenia  

w odniesieniu do specjalności tak deficytowej jak psychiatria dzieci i młodzieży.  

Na uwagę zasługuje fakt, że Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego jako jedyny niekliniczny 

szpital w Polsce realizuje kształcenie w zakresie specjalizacji z psychiatrii. Akredytacja  

do prowadzenia specjalizacji to niewątpliwie docenienie całokształtu działalności Szpitala, jego 

potencjału kadrowego oraz możliwości prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego ze względu na wysoki 

poziom merytoryczny udzielanych świadczeń, bazę oddziałów specjalistycznych, a także szerokie 

doświadczenia w realizowaniu różnych form opieki i leczenia.  

Szpital im. dr J. Babińskiego prowadzi także we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie 

oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie szkolenia specjalizacyjne z 

psychologii klinicznej (4-letnie) akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz kurs psychoterapii (4-
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letni) akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

3.5. Organizacja opieki psychiatrycznej w województwie 

Analizując dane dostępności do opieki psychiatrycznej w poszczególnych subregionach województwa 

małopolskiego subregion krakowski ma najlepiej rozwiniętą bazę w zakresie opieki psychiatrycznej  

w województwie małopolskim. Głównym ośrodkiem leczenia stacjonarnego jest Szpital  

im. dr J. Babińskiego w Krakowie dysponujący największą ilością łóżek. Należy zaznaczyć, iż część  

z nich stanowią łóżka na oddziałach specjalistycznych tj.: leczenia zaburzeń osobowości i nerwic, 

psychogeriatryczne, psychiatryczne rehabilitacyjne, psychiatryczne pulmonologiczne, psychiatrii 

sądowej. Brakuje natomiast łóżek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

oraz miejsc w oddziałach i ośrodkach terapii dla uzależnionych zarówno od alkoholu, jak i substancji 

psychoaktywnych. Liczba poradni w subregionie jest wystarczająca, a nawet istnieje rezerwa, 

szczególnie w zakresie poradni dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W Krakowie jest ich 79, a 

minimalna zalecana liczba dla populacji Krakowa to 15. Ta liczba jest podyktowana niedoborem opieki 

środowiskowej, o którą to formę opieki istniejące poradnie powinny poszerzać zakres świadczeń.  

W subregionie chrzanowskim istnieją dwa stosunkowo duże ośrodki zapewniające dostęp  

do stacjonarnej opieki psychiatrycznej. Największym jest Szpital w Andrychowie, a drugim Szpital  

w Oświęcimiu. Brakuje natomiast łóżek dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

Wystarczająca liczba miejsc jest na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz 

oddziałach terapii uzależnień od alkoholu, natomiast brak jest łóżek dla osób uzależnionych  

od substancji psychoaktywnych. Brakuje również poradni zajmujących się terapią osób uzależnionych 

od alkoholu i współuzależnionych.  

W subregionie nowotarskim opiekę stacjonarną nad osobami z problemami psychicznymi  

i nad osobami z uzależnieniami zapewniają jedynie 3 oddziały w SP ZOZ w Nowym Targu. Szpital 

posiada 60 łóżkowy oddział psychiatrii dla dorosłych, brakuje natomiast łóżek dla dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami psychicznymi. W regionie tym występuje niedobór łóżek właściwie we wszystkich 

zakresach, z wyjątkiem łóżek na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz 

terapii uzależnień w Szpitalu w Nowym Targu. W subregionie brakuje poradni zdrowia psychicznego 

oraz poradni dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.  

W subregionie sądecko-gorlickim znajduje się Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza  

w Gorlicach, który częściowo zabezpiecza świadczenia opieki psychiatrycznej, mając w swoich 

strukturach 60-łóżkowy oddział psychiatryczny. Od 2005 roku Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym 

Sączu posiada 25-łóżkowy oddział psychiatryczny. Brakuje łóżek dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi Od lipca 2010 r. działa 15 łóżkowy oddział leczenia alkoholowych zespołów 
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abstynencyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, natomiast brak jest 

łóżek dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Liczba poradni zabezpieczających 

świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej jest wystarczająca, brakuje natomiast poradni dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.  

Subregion tarnowski nie posiada placówek zajmujących się opieką stacjonarną, za wyjątkiem 

oddziałów terapii uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza. W regionie tym występuje 

niedobór łóżek we wszystkich zakresach oraz dla dzieci i młodzieży. Brakuje poradni zajmujących się 

terapią dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi, poradni dla osób uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych oraz poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.  

W przypadku subregionu tarnowskiego, z uwagi na zaszłości historyczne, dawnego podziału 

administracyjnego województwa tarnowskiego, istotna jest całościowa analiza korzystania ze świadczeń 

mieszkańców subregionu, w tym korzystania z zasobów psychiatrycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Dębicy – oddziały psychiatryczne w Straszęcinie (woj. podkarpackie). W jego strukturach znajdują się 

trzy oddziały psychiatrii ogólnej (150 łóżek), oddział psychiatrii sądowej (25 łóżek) oraz oddział terapii 

uzależnień od alkoholu (20 łóżek). Zespół Opieki Zdrowotnej dysponuje również w Straszęcinie 

poradniami: Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz 

Odwykową16. 

W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie działa Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu na 50 łóżek oraz 20 łóżkowy oddział dzienny leczenia uzależnień. Celowym wydaje się 

rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie poprzez rozpoczęcie 

inwestycji wojewódzkiej związanej z utworzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego, które zapewniłoby 

kompleksową opiekę psychiatryczną dla mieszkańców subregionu tarnowskiego. Z powyższego 

zestawienia wynika, iż istnieje wyraźna potrzeba dekoncentracji łóżek w regionie. Biorąc pod uwagę 

stacjonarne łóżka psychiatryczne oraz łóżka na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych, w oddziałach terapii uzależnień od alkoholu, miejsca w oddziałach/ośrodkach 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz miejsca na 

oddziałach dziennych przy publicznych szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, w województwie łącznie 

jest 2 137 łóżek (stan na 31.12.2010 r.). Podstawowym punktem odniesienia dla określenia optymalnej 

liczby łóżek szpitalnych w lecznictwie psychiatrycznym jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 2011-2015 i określone w nim wskaźniki dostępności do świadczeń. Biorąc pod uwagę 

wytyczne NPOZP, w województwie małopolskim brakuje głównie miejsc na oddziałach dziennych oraz 

możliwości leczenia środowiskowego. Niedobór ten będzie rozwiązywany z uwzględnieniem możliwość  

                                                 
16 Pharmed Consulting, Analiza możliwości poprawy dostępności do opieki psychiatrycznej w Małopolsce, Katowice, grudzień 2009, s. 33-36. 
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i dokonania zmian w ramach obecnej struktury łóżek, polegających na utworzeniu oddziałów terapii 

uzależnień w oparciu o część obecnych oddziałów ogólnopsychiatrycznych, w których występuje 

nadmiar łóżek w stosunku do zalecanych wskaźników w subregionie krakowskim i chrzanowskim. W 

związku z tym nie zakłada się zwiększanie sumarycznej liczby łóżek w tych subregionach. Przede 

wszystkim brakuje miejsc w oddziałach dziennych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

jedyne takie miejsca znajdują się w Krakowie (65 miejsc), brakuje również miejsc dla terapii uzależnień. 

Występuje nierównomierna dostępność w poszczególnych powiatach, największe niedobory występują 

w subregionach tarnowskim i sądecko-gorlickim.  

Jednocześnie proporcjonalnie do zwiększającego się zapotrzebowania na opiekę psychiatryczną musi 

wzrastać finansowanie tych świadczeń. Finansowanie to w ostatnich latach wzrastało, jednak nadal jest 

ono niewystarczające i nie nadąża za potrzebami. Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost liczby 

zachorowań w najbliższych latach, liczba ta będzie się stopniowo zwiększać, co warto uwzględnić  

w długoterminowych planach rozwoju i inwestycji w obszarze opieki psychiatrycznej.  

W tabelach nr 14-17 umieszczone zostały proponowane wskaźniki dostępności (minimalne)  

w opiece psychiatrycznej w województwie małopolskim przeliczone według wytycznych Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Dane te ilustrują zalecenia NPOZP  

2011-2015 oraz stan rzeczywisty placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Małopolsce.   

 

Tabela nr 23. Placówki dla  dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w województwie małopolskim w 2010 i 2011 r.  

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Oczekiwana liczba 
placówek/miejsc/łóżek  
w województwie 
małopolskim wg NPOZP 
(l. ludności: 3 298 270, 
31.12.2009 r.) 

Stan rzeczywisty  
 

Poradnia 1 poradnia / 50 tys. mieszk. 65 poradni 

79  poradni zdrowia psychicznego dla 
dorosłych oraz 
35 poradni psychologicznych  
(wg MOW NFZ, dane za rok 2011 

Oddziały dzienne 3 miejsca / 10 tys. mieszk. 986 miejsc 

283  miejsc na oddziałach dziennych 
przy publicznych szpitalach ogólnych  
i psychiatrycznych i 170 miejsc  
w NZOZ  (wg szpitali oraz 
niepublicznych placówek, dane za 
rok 2010)  
184 miejsc w NZOZ (wg 
niepublicznych placówek, dane za 
rok 2011) 

Zespoły 
środowiskowe 

1 zespół / 50 tys. mieszk. 65  zespołów 
8  zespołów (wg MOW NFZ, dane za 
rok 2011) 

Zespoły interwencji 
kryzysowych  
i  pomocy doraźnej 

1 zespół  w miastach pow. 200 
tys. mieszk. 

1 zespół 

6 zespołów (dane z powiatów, dane 
za rok 2009) 
13 ośrodków interwencji kryzysowej, 
w tym ośrodki wsparcia dla ofiar 
przemocy  
(wg MUW, dane za rok 2010)  
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Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Oczekiwana liczba 
placówek/miejsc/łóżek  
w województwie 
małopolskim wg NPOZP 
(l. ludności: 3 298 270, 
31.12.2009 r.) 

Stan rzeczywisty  
 

Oddziały 
psychiatryczne 
szpitalne 

4 łóżka / 10 tys. mieszk. 
równomiernie 
jak najbliżej, 
w miastach / dzielnicach 
miast >80 tys. mieszk. 
optymalnie: w szpitalach 
ogólnych 

1315 łóżek 

1325  łóżek w szpitalach publicznych 
i niepublicznych ogólnych oraz w 
zakładach psychiatrycznych bez 
detoksu  
i odwyku (wg szpitali, dane za rok 
2010) 
 

Hostele 0,2 / 10 tys. mieszk. 65 hosteli brak hostelu (wg CSIOZ) 

Oddziały opiekuńcze 
(ZPO, ZOL) 

1-2 lóżka / 10 tys. mieszk. 328-658 łóżek 
165 łóżek (wg MOW NFZ, dane za 
rok 2011) 

Źródło: Opracowanie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM  na podstawie NPOZP na lata 2011-2015.  

 

 

 
Tabela nr 24. Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w województwie małopolskim w 2010 i 2011r.  

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Oczekiwana liczba 
placówek/miejsc/łóżek 
w województwie 
małopolskim 
(l. ludności: 3 298 270) 

Stan rzeczywisty 

Poradnia 
1 poradnia / powiat lub kilka na 
150 tys. mieszk. 

22 poradnie 

16  poradni zdrowia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży, 1 poradnia 
leczenia nerwic oraz 3 poradnie dla 
osób z autyzmem dziecięcym (wg 
MOW NFZ, dane za rok 2011) 

Oddziały dzienne 1 miejsce / 10 tys. mieszk. 328 miejsc 

65 miejsc w szpitalach publicznych 
oraz 55 miejsc w NZOZ (wg szpitali 
i niepublicznej placówki, dane za 
rok 2010).  
40 miejsc w NZOZ 
 (wg niepublicznej placówki, dane 
za rok 2011) 

Zespoły 
środowiskowe 

1 zespół / 150 tys. mieszk. 22  zespoły brak zespołu (wg MOW NFZ) 

Oddziały szpitalne 0,4 łóżka/ 10 tys. mieszk. 131  łóżek 
40  łóżek w szpitalach ogólnych 
(wg szpitali, dane za rok 2010) 

Hostele 
1 hostel (20 miejsc) 
/województwo 
 

1 hostel brak hostelu (wg CSIOZ) 

Poradnia pomocy 
rodzinie 

1 poradnia / województwo 1 poradnia 
10 poradni (wg powiatów, dane za 
rok 2011 

 Źródło: Opracowanie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie NPOZP na lata 2011-2015 

 



 

 

 42 

Tabela nr 25. Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w województwie małopolskim w 2010 i 2011 r 

Źródło: Opracowanie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie NPOZP na lata 2011-2015. 

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Oczekiwana liczba 
placówek/miejsc/łóżek w 
województwie małopolskim 
(l. ludności: 3 298 270) 

Stan rzeczywisty 

Przychodnia/ 
poradnia terapii 
uzależnienia od 
alkoholu i 
współuzależnienia 
(czynna 
codziennie) 

co najmniej 1 przychodnia /1 
powiat (ok. 50 tys. mieszk.) 
1 poradnia w mieście powyżej 
25 tys. mieszk. 

65 poradni (licząc wg liczby 
mieszkańców) 
22 poradnie (wg powiatów) 

32 poradnie leczenia uzależnień , 
1 poradnia terapii uzależnień od 
alkoholu dla dzieci i młodzieży,  
2 poradnie terapii uzależnienia  
i współuzależnienia od alkoholu, 

   ( wg MOW NFZ, dane za rok 2011)  

Dzienny oddział 
terapii 
uzależnienia od 
alkoholu 

1 oddział (20 miejsc) w 
każdym większym mieście 
(powyżej 50 tys. mieszk.) 

5 oddziałów dziennych 

5  oddziałów dziennych 
(wg MOW NFZ, dane za rok 2010) 
9  oddziałów dziennych (wg MOW 
NFZ, dane za rok 2011) 

Oddziały / 
pododdziały 
leczenia 
alkoholowych 
zespołów 
abstynencyjnych 

0,2-0,3 łóżka  /10 tys. mieszk.  
65 – 101 łóżek 
 

6 łóżek (wg szpitali, dane za rok 
2010) 

Oddziały/ośrodki 
terapii 
uzależnienia od 
alkoholu 

1,2  łóżka na 10 tys. mieszk. 394 łóżek 
211  łóżek (wg szpitali, dane za rok 
2010) 

Hostele 
1 hostel (20 miejsc) 
 / województwo 

1 hostel 
 

brak hostelu (wg CSIOZ) 
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Tabela nr 26. Placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w województwie małopolskim w 2010 i 2011 r. 

Źródło: Opracowanie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie NPOZP na lata 2011-2015. 

 

W załączniku nr 1 przeanalizowano natomiast minimalne wskaźniki dostępności w opiece 

psychiatrycznej dla województwa oraz poszczególnych powiatów w Małopolsce, zgodnie z założeniami 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 obejmujące: placówki dla 

dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, placówki dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Oczekiwana liczba 
placówek/miejsc/łóżek 
w województwie 
małopolskim 
(l. ludności: 3 298 270) 

   Stan rzeczywisty 

Przychodnia/poradnia  
terapii uzależnienia od 
substancji 
psychoaktywnych 
(czynna codziennie) 

co najmniej 3 przychodnie  
w województwie, w tym  
w miastach: 
50-70 tys. mieszk.- 1 
przychodnia 
70-100 tys. mieszk.- 
2 przychodnie 
pow. 100 tys.- 3 przychodnie 

10 
przychodni/poradni 

 
 
3 poradnie terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych innych 
niż alkohol ( wg MOW NFZ, dane za 
rok 2011) 
 

Dzienny oddział dla 
uzależnionych od 
substancji 
psychoaktywnych 

co najmniej 1 oddział  
(20 miejsc) / województwo 

 brak oddziału  

Oddziały / łóżka 
detoksykacyjne 

0,1 łóżka / 10 tys. mieszk.  35 łóżek 

19 (wg powiatów, dane za rok 2009) 
brak łóżek (wg powiatów, dane za 
rok 2011)  
 

Oddziały/ośrodki 
terapeutyczne  
i rehabilitacyjne dla 
uzależnionych od 
substancji 
psychoaktywnych 

0,7 łóżka  / 10 tys. mieszk.  232 łóżek 
80  łóżek (wg MONAR-u, dane za 
rok 2010) 

Hostele dla 
uzależnionych od 
substancji 
psychoaktywnych 

0,2 miejsca /10 tys. mieszk. 65 hosteli 
brak hostelu (wg CSIOZ) 
 

Program leczenia 
substytucyjnego 

W każdym mieście, w którym jest co najmniej 30 
użytkowników opiatów, kwalifikujących się do leczenia 
substytucyjnego 

Program leczenia substytucyjnego 
realizowany jest przy Szpitalu 
Specjalistycznym im. L. Rydygiera  
w Krakowie 



 

 

 44 

Rozdział 4 

Założenia rozwoju opieki psychiatrycznej w oparciu o zapotrzebowanie  
na lecznictwo psychiatryczne w Małopolsce 

4.1 Prognoza czynników wpływających na zapotrzebowanie na lecznictwo 

psychiatryczne 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w województwie małopolskim  

w 2020 roku wyniesie 3 364,7 tysięcy. Statystycznie należy, zatem spodziewać się również wzrostu 

zachorowań związanych z zaburzeniami psychicznymi.  

Wykres 2. Prognoza liczby ludności w Małopolsce do 2020 r. 

 
                   Źródło: Rocznik demograficzny 2008, GUS 

Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń 

psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także 

związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i leków.  

Na podstawie liczby leczonych z zaburzeniami psychicznymi od 2006 do 2009 roku, dokonując 

ekstrapolacji trendu, zobrazowano, jak prawdopodobnie będzie się kształtować zapotrzebowanie  

na opiekę psychiatryczną w kolejnych latach. 

Tabela 27. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi w województwie małopolskim w latach 2006-2009. 

  2006 2007 2008 2009 

 Leczeni zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) 117 940 127 333 133 465 135 171 

Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu  12 526 13 434 13 194 13 950 

Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków 
psychoaktywnych 1 883 2 056 2 100 1 852 

Leczeni w zespołach (oddziałach) leczenia środowiskowego 964 1 080 1 265 1 407 

SUMA  133 313 143 903 150 024 152 380 

Źródło: Analiza Pharmed Consulting na podstawie: Poprawa dostępności do opieki psychiatrycznej w Małopolsce. 
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Wykres 3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi w Małopolsce w latach 2006-2009 oraz prognoza. 

 
      Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, na podstawie Pharmed Consulting. 

 

Na podstawie trendu wyznaczonego na wykresie zamieszczonym powyżej opracowana została 

prognoza liczby leczonych z zaburzeniami psychicznymi w Małopolsce na lata 2009-2015. 

 

 Wykres 4. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi w Małopolsce w latach 2006-2008 oraz prognoza. 
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      Źródło: opracowanie Pharmed Consulting. 

Powyższy wykres przedstawia prognozę wzrostu liczby leczonych z zaburzeniami psychicznymi do roku 

2015. Według Ministerstwa Zdrowia, liczba osób leczonych psychiatrycznie w Polsce stale wzrasta.  

W ciągu 18 lat (od 1990 do 2007 roku) wskaźnik rozpowszechnienia leczonych w opiece ambulatoryjnej 

wzrósł o 119% (z 1.629 do 3.571 na 100 tys. osób), a wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji  

o 50% (z 362 do 542 na 100 tys. osób)17. W województwie małopolskim również notujemy wzrost liczby 

leczonych z zaburzeniami psychicznymi oraz spowodowanymi używaniem alkoholu i jak wynika  

z powyższego jest to tendencja ogólnopolska. 

                                                 

17
 Załącznik Harmonogram realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
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4.2. Kierunki działania w zakresie opieki psychiatrycznej 

 
Działania w zakresie opieki psychiatrycznej powinny być zgodne z obowiązującym Narodowym 

Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Zgodnie z Narodowym Programem 

Ochrony Zdrowia Psychicznego podstawowymi przyczynami uzasadniającymi podjęcie szeroko 

zakrojonych działań w dziedzinie zdrowia psychicznego są: 

1) sukcesywny wzrost, od początku lat 90-tych, zachorowalności na psychotyczne i niepsychotyczne 

zaburzenia psychiczne, spowodowany zmianami społeczno-ekonomicznymi, których wynikiem jest 

pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku 

poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego, 

2) istniejący od wielu lat deficyt kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wynikający  

z zaniedbań i marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia, 

3) konieczność dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów poprzez rozwój 

Centrów Zdrowia Psychicznego, zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta,  

w których strukturalna obecność różnorodnych form opieki gwarantuje ciągłość leczenia. 

 

Zintegrowany model wszechstronnej opieki psychiatrycznej zakłada rozwój zarówno psychiatrycznego 

lecznictwa szpitalnego, jak i różnorodnych form lecznictwa środowiskowego. W modelu tym główny 

ciężar opieki spoczywa jednak na formach leczenia umiejscowionych poza szpitalem (poradnie, 

oddziały dzienne, zespoły leczenia domowego, kluby, domy, hostele, mieszkania chronione, itp.), a rola 

hospitalizacji jest ograniczona do niezbędnego minimum. Obecnie w większości krajów europejskich 

dominuje środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej, stąd również  

w Polsce, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, w nowoczesnym modelu 

opieki psychiatrycznej kładzie się nacisk m.in. na takie elementy jak: leczenie w naturalnym dla chorego 

środowisku społecznym, rozeznanie i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb oraz wyrobienie 

niezbędnych umiejętności społecznych. 

Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej zakłada: 

1. Utworzenie sieci centrów (ośrodków) zdrowia psychicznego, zapewniających kompleksową (w tym 

szpitalną) opiekę dla mieszkańców (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) określonego terytorium  

i przejęcie przez nią odpowiedzialności za zapewnienie i koordynację opieki psychiatrycznej, 

2. Zmniejszenie dużych szpitali psychiatrycznych i przekształcenie ich w placówki wyspecjalizowane 

(m.in. profilowane, rehabilitacyjne, opiekuńcze, hostelowe); wg NPOZP zalecana liczba łóżek  

to ok. 300, 

3. Zapewnienie kadr o zróżnicowanych i wysokich kompetencjach odpowiadających potrzebom opieki 
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środowiskowej (zwłaszcza: psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów klinicznych, 

pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, 

specjalistów i instruktorów terapii/psychoterapii uzależnień), 

4. Zwiększenie i dostosowanie sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych do wymagań 

środowiskowego modelu opieki, 

5. Zapewnienie współpracy i ciągłości opieki nad osobami korzystających ze świadczeń placówek 

podlegających różnym resortom (cywilnych, mundurowych, więziennych), 

6. Zwiększenie współpracy pomiędzy placówkami otwartymi (publicznymi i niepublicznymi) i opieką 

środowiskową a specjalistycznymi szpitalami psychiatrycznymi w celu utrzymania ciągłości  

i koordynacji opieki. 

Do leczenia środowiskowego pacjent musi być skierowany z poradni zdrowia psychicznego lub ze 

szpitala (oddziału psychiatrycznego) po uprzedniej hospitalizacji. Psychiatryczna opieka środowiskowa 

w Małopolsce przeznaczona jest przede wszystkim dla pacjentów chronicznych ze schorzeniami 

psychotycznymi.  

Zespół leczenia środowiskowego /domowego wykonuje swoje zadania poprzez udzielanie porad: 

 Diagnostycznych, 
 Terapeutycznych, 
 Kontrolnych, 
 psychologicznych wizyt domowych, 
 sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, 
 sesji wsparcia psychospołecznego. 

 

W skład zespołu leczenia środowiskowego wchodzą: 

 
 lekarz psychiatra, specjalista lub w trakcie specjalizacji, 
 psycholog, 
 pielęgniarka, 
 pracownik socjalny lub inny pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej. 

 
W świadczeniach zespołu leczenia środowiskowego/domowego udział wizyt domowych udzielanych  

w miejscu stałego przebywania pacjenta lub innym miejscu poza siedzibą zespołu jest nie mniejszy niż 

50%. W siedzibie zespołu pełniony jest dyżur przez osoby kompetentne w udzielaniu fachowych porad 

telefonicznych wobec stałych pacjentów zespołu oraz osób zgłaszających się. Do siedziby zespołu 

pacjenci zgłaszają się na umówione wizyty, ale otrzymują także informację, że w razie nagłego 

pogorszenia stanu psychicznego mogą zgłosić się w każdej chwili i otrzymają pomoc. Pacjent 

pozostający pod opieką zespołu ma swojego terapeutę, którym jest psycholog, pielęgniarka lub inna 

osoba z doświadczeniem pracy środowiskowej, czasami lekarz. Niezależnie od stałego kontaktu z 

terapeutą pacjent jest konsultowany przez lekarza w sprawach związanych z częścią “medyczną” 
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leczenia – diagnoza lekarska, farmakoterapia. Oddziaływania psychospołeczne dotyczą także rodziny 

pacjenta, więc wizyty domowe często są w zespołach dwuosobowych (zdarza się konieczność wizyt 

domowych w zespołach także dla bezpieczeństwa osobistego członków zespołu).Pacjenci omawiani są 

podczas wspólnych zebrań Zespołu (w dużej części Zespołów są to zebrania codzienne). 

Tworząc regionalne centra należy powołać koordynatorów dla powiatu i dzielnicy w Zespołach Leczenia 
Środowiskowego.  

4.3 Założenia rozwoju opieki psychiatrycznej w zakresie opieki stacjonarnej 

Obecnie wskaźniki - 4,9 łóżek psychiatrycznych stacjonarnych na 10 tys. mieszkańców, spełniają 

wskaźniki zalecane w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego - 4 łóżka psychiatryczne 

na 10 tys. mieszkańców. Natomiast osiągnięcie wymogów dostępności (łóżka rozłożone równomiernie 

jak najbliżej, w miastach, dzielnicach miast powyżej 80 tys. mieszkańców możliwe będzie poprzez 

następujące działania: 

1) organizację opieki psychiatrycznej na tych obszarach województwa, gdzie występują „białe plamy”. 

Realizacja tego postulatu może nastąpić poprzez indywidualne działania poszczególnych powiatów, 

bądź poprzez współdziałanie samorządu województwa i powiatów na rzecz utworzenia oddziałów 

psychiatrycznych współpracujących ze Szpitalem im. J. Babińskiego w Krakowie, 

2) na kolejnym etapie reorganizacji opieki psychiatrycznej w województwie, uwzględniając potrzeby  

w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, należy przekształcić Szpital im. dr J. Babińskiego  

w specjalistyczne centrum psychiatryczne skoncentrowane na: uzależnieniach, psychiatrii sądowej, 

rehabilitacji, leczeniu pacjentów z podwójnymi diagnozami, w tym psychozy – gruźlica (leczenie 

istotne ze względów epidemiologicznych), pacjentów geriatrycznych oraz chorych  

z zaburzeniami osobowości. Powinno również powstać centrum szkoleniowo-badawcze. Realizacja 

tego działania możliwa będzie dopiero po zwiększeniu zasobów opieki psychiatrycznej w całym 

województwie.  

 

Według zalecanych wskaźników dostępności określonych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, szpitale psychiatryczne nie mogą 

przekraczać 300 łóżek, z wyłączeniem łóżek opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 

przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego i obserwacji sądowo-psychiatrycznych. 

Planowane zmniejszenie liczby łóżek w największym szpitalu psychiatrycznym w Małopolsce  

w stosunku do obecnej liczby jest celowe, ale dla zapewnienia opieki psychiatrycznej dla mieszkańców 

Krakowa i województwa dotychczas leczonych przez Szpital, konieczne jest utworzenie Centrów 

Zdrowia Psychicznego dla miasta oraz utworzenie centrów zdrowia psychicznego w tych powiatach 

Małopolski, w których występują „białe plamy” w opiece psychiatrycznej. Z uwagi na strukturę 
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organizacyjną Szpitala im. dr J. Babińskiego oraz działalność placówka ta stanowiłaby bazę dla kilku 

lokalnych centrów zdrowia psychicznego dla Krakowa i okolic.   

 

4.3.1 Centra Zdrowia Psychicznego (CZP)  
 

Model centrum zdrowia psychicznego zakłada tworzenie centrum w celu zapewnienia opieki dla co 

najmniej 1500 osób dorosłych na obszarze zamieszkałym przez co najmniej ok. 50 do 200 tys. 

mieszkańców. Większe centra mogą stanowić samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. Działając  

w strukturze ogólnego zoz, centrum musi dysponować odrębnością organizacyjną pozwalającą na 

planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada tworzenie centrów zdrowia psychicznego  

o jednolitej strukturze, na którą składają się: 

 oddziały ogólnopsychiatryczne stacjonarne, 

 oddziały dzienne: oddział dzienny geriatryczny, oddział dzienny ogólnopsychiatryczny, w centrach 

zdrowia psychicznego powiatowych: oddział dzienny ogólnopsychiatryczny i oddział dzienny 

uzależnienia od alkoholu, 

 poradnie/ambulatoria, 

 zespoły leczenia środowiskowego. 

 

Centra Zdrowia Psychicznego udzielają następujących rodzajów świadczeń z zakresu opieki 

psychiatrycznej:  

 czynnej opieki długoterminowej (powyżej 60 dni) dla chorych z przewlekłymi zaburzeniami 

psychicznymi, wymagających ciągłej opieki i leczenia, związanych z CZP terytorialnie 

(możliwość dojazdu i kontaktu) oraz społecznie (społeczność lokalna), 

 opieki długoterminowej (powyżej 60 dni) dla innych chorych z przewlekłymi zaburzeniami 

psychicznymi, 

 opieki krótkoterminowej (do 60 dni) dla chorych z zaburzeniami epizodycznymi lub 

nawracającymi, 

 pomocy konsultacyjnej (porady jednorazowe lub opieka do 7 dni) dla innych osób 

potrzebujących świadczeń diagnostycznych lub krótkotrwałej terapii, 

 opieki szpitalnej w niezbędnym zakresie. 

 

Jednym z najważniejszych zadań Centrów Zdrowia Psychicznego jest przyjęcie odpowiedzialności za 

swój rejon działania czyli stworzenie modelu zintegrowanego zarządzania opieką psychiatryczną  
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w regionie. 

Centra Zdrowia Psychicznego we wszystkich dzielnicach Krakowa oraz w powiatach: krakowskim, 

myślenickim i wielickim powinny powstać w ramach struktur Szpitala Babińskiego, ponieważ takie ich 

usytuowanie zapewni sprawność organizacyjną i stałość instytucjonalną, pozwoli rozpocząć działalność 

w ramach CZP bez zbędnych formalności i budowania struktur od nowa, co pozwoli skupić się na 

realizacji celów NPOZP. Do powołanych CZP istnieje możliwość włączenia niektórych istniejących 

w środowisku (dzielnicy, powiecie) poza strukturami Szpitala jednostek opieki ambulatoryjnej i dziennej.  

Natomiast w innych powiatach województwa, w których funkcjonuje oddział stacjonarny należy go 

przyjąć za podstawę dla utworzenia CZP w powiecie i rozbudowywać jego strukturę o pozostałe 

jednostki, mające wchodzić w skład CZP, z podstawowym założeniem, iż CZP przyjmuje 

odpowiedzialność za swój rejon.  

Zakładamy, że Centra Zdrowia Psychicznego w województwie małopolskim nie zawsze będą zawierać 

wszystkie elementy, które są przewidziane w strukturze Centrum według NPOZP. Głównie w strukturze 

Centrów będą znajdować się oddziały dzienne, poradnie czy opieka środowiskowa.  

W tabeli nr 19 przedstawione zalecane rozwiązania w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wskazane  

w Harmonogramie realizacji NPOZP załączonego do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 
Tabela nr 28. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.  
 
Minimalna dostępność placówek  

A. Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Uwagi 

CZP dla dorosłych 

1 CZP / 50-200 tys. mieszk. 
CZP powinno łącznie spełniać wskaźniki 
dostępności proponowane dla form 
organizacyjnych wchodzących w jego skład 

w każdym powiecie, dużej gminie lub 
dzielnicy dużego miasta, stosownie do 
lokalnych potrzeb 

CZP dla dzieci i młodzieży 

1 CZP / 50-200 tys. mieszk. 
CZP powinno łącznie spełniać wskaźniki 
dostępności proponowane dla form 
organizacyjnych wchodzących w jego skład 

w każdym powiecie, dużej gminie lub 
dzielnicy dużego miasta, stosownie do 
lokalnych potrzeb 

 

B. Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Uwagi 

Poradnia 1 poradnia / 50 tys. mieszk. 
w każdym powiecie lub dzielnicy dużego 
miasta, czynna codziennie 

Oddziały dzienne 3 miejsca / 10 tys. mieszk. co najmniej 1 w mieście >70 tys. mieszk. 

Zespoły środowiskowe 1 zespół / 50 tys. mieszk. 1-3 wizyty/ tyg. 

Zespoły interwencji kryzysowych  
i pomocy doraźnej 

1 zespół w miastach pow. 200 tys. mieszk.  
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Oddziały psychiatryczne Szpitalne 

4 łóżka / 10 tys. mieszk. równomiernie 
jak najbliżej, w miastach / dzielnicach 
miast >80 tys. mieszk.; optymalnie  
w szpitalach ogólnych 

maks. 300 łóżek w szpitalu 
psychiatrycznym; 
przekształcenia w większych 
szpitalach 

Hostel 0,2 / 10 tys. mieszk.  

Oddziały opiekuńcze (ZPO, ZOL) 1-2 łóżka / 10 tys. mieszk.  

 

C. Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

Placówka 
Minimalny wskaźnik lub liczba 
placówek 

Uwagi 

Poradnia 
1 poradnia / powiat lub kilka (na 150 tys. 
mieszk. 

czynna codzienne 

Oddziały dzienne 1 miejsce na 10 tys. mieszk.  

Zespoły środowiskowe 1 zespół na 150 tys. mieszk. 1-3 wizyt / tyg. 

Oddziały szpitalne 0,4 łóżka / 10 tys. mieszk. Równomiernie 

Hostel 1 hostel w województwie  

Poradnia pomocy rodzinie 1 poradnia w województwie  

 

D. Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 

Placówka Minimalny wskaźnik lub liczba placówek Uwagi 

Przychodnia/poradnia  
terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia 

co najmniej 1 przychodnia / 1 powiat (ok. 
50 tys. mieszk.) 

  z uwzględnieniem wskaźnika     
  epidemiologicznego,  
  czynna codziennie 

Dzienny oddział terapii uzależnienia  
od alkoholu 

1 oddział w każdym większym mieście 
(powyżej 50 tys. mieszk.)  

Oddziały / pododdziały 
leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych 

0,2-0,3 / 10 tys. mieszk.   

Oddziały/ośrodki terapii 
uzależnienia od alkoholu 

1,2 łóżko na 10 tys. mieszk.   

Hostele 1 hostel (20 m-c)/województwo  

 

E. Placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

Placówka Minimalny wskaźnik lub liczba placówek Uwagi 

Przychodnia / poradnia 
terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych 

co najmniej 3 przychodnie  
w województwie, w tym w miastach: 
50- 70 tys. mieszk. – 1 przychodnia 
70 -100 tys. mieszk. – 2 przychodnie 
pow. 100 tys. – 3 przychodnie 

 z uwzględnieniem wskaźnika 
epidemiologicznego,  
czynna codziennie 
w tym ośrodki interwencji kryzysowej 

Oddziały dzienne dla 
uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych 

co najmniej 1 w województwie 
z uwzględnieniem zróżnicowania  
w poszczególnych województwach 

Oddziały/ łóżka 
detoksykacyjne 

0,1 /10 tys. mieszkańców 
z uwzględnieniem zróżnicowania  
w poszczególnych województwach 
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Oddziały / ośrodki terapeutyczne  
i rehabilitacyjne dla uzależnionych  
od substancji psychoaktywnych 

0,7/ na 10 tys. mieszkańców 

w tym prowadzone przez organizacje 
pozarządowe z uwzględnieniem 
zróżnicowania w poszczególnych 
województwach 

Hostele dla uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych 

0,2 / 10 tys. mieszkańców  

Program leczenia substytucyjnego 
W każdym mieście, w którym jest co najmniej 30 użytkowników opiatów, kwalifikujących 
sie do leczenia substytucyjnego 

Źródło: wg rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego  
 

W rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych chorych, centrum zdrowia psychicznego ściśle 

powinno współpracować z działaniami i placówkami pomocy społecznej np. w zakresie świadczeń 

opiekuńczych, pomocy materialnej i mieszkaniowej, rehabilitacji zawodowej, domów samopomocy  

i pomocy społecznej. Współpraca ta może być zintegrowana instytucjonalnie. Takie centra zdrowia 

psychicznego, realizujące idee Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, powinny 

powstać w każdej z dzielnic Krakowa lub należałoby wykorzystać istniejące zasoby poprzez powiązanie 

funkcjonalne (porozumienia, umowy o wzajemnej współpracy), a także wypełnić „białe plamy”  

w województwie. Centra Zdrowia Psychicznego na terenie województwa małopolskiego zgodnie  

z założeniami NPOZP na lata 2011-2015 powinny być tworzone w oparciu o istniejące zasoby. Dla CZP 

w dzielnicach i powiatach można byłoby poszukać lokalizacji w istniejących budynkach. CZP powinny 

być tworzone bądź w subregionach, bądź w powiatach województwa małopolskiego stosownie  

do lokalnych potrzeb i powinno łącznie spełniać wskaźniki dostępności proponowane dla form 

organizacyjnych wchodzących w jego skład. Wdrożenie powyższych działań pozwoli zbliżyć się  

do standardów panujących w krajach Unii Europejskiej (nawiązanie instytucjonalnej współpracy  

z instytucjami opieki społecznej). Zaproponowane w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego rozwiązania wpłyną pozytywnie zarówno na proces deinstytucjonalizacji, jak i osiągnięcie 

wyznaczonych przez organizacje międzynarodowe wskaźników dostępności opieki psychiatrycznej.  

Do wyżej wymienionych założeń corocznie będą opracowywane plany działań. 

 

Na mapie nr 4 przedstawiono obecne zasoby opieki psychiatrycznej na bazie, których Centra mogłyby 

powstać oraz na mapie nr 5 proponowane docelowe rozmieszczenie CZP. W skład każdego Centrum 

wchodzą oddziały psychiatryczne. Kolorem niebieskim zaznaczono istniejące obecnie placówki 

lecznictwa psychiatrycznego, które stanowią naturalną bazę dla rozwoju lokalnego CZP, a kolorem 

czerwonym proponowane nowe CZP w miejscach, gdzie lecznictwo psychiatryczne jak dotychczas nie 

funkcjonuje. 
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Mapa nr.4. Jednostki opieki psychiatrycznej w woj. małopolskim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 5. Proponowane rozmieszczenie Centrów Zdrowia Psychicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Źródło: na podstawie opracowania „Analiza możliwości poprawy dostępności do opieki psychiatryczne w Małopolsce, Pharmed Consulting.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, w realiach Małopolski optymalnym rozwiązaniem w zakresie modelu 

opieki psychiatrycznej powinno być tworzenie zintegrowanej opieki psychiatrycznej dla lokalnych 

populacji, liczących od 50-200 tys. mieszkańców w zależności od lokalnych uwarunkowań. Takie 

lokalne Centrum Zdrowia Psychicznego powinno obejmować również szpitalny oddział stacjonarny,  

a więc przy większości lokalnych szpitali w Małopolsce (głównie są to szpitale powiatowe) powinno się 

tworzyć jeden oddział ogólnopsychiatryczny. W województwie małopolskim przy założeniu stworzenia 

CZP dla populacji liczącej około 50 tys. mieszkańców powinno powstać około 65 CZP a przy założeniu 

wskaźnika 200 tys. mieszkańców powinno ich powstać około 16 co jest rozwiązaniem bardziej realnym.
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Rozdział 5 

Cele główne i cele szczegółowe na lata 2011-2015 

 
Cele główne Programu: 

(sformułowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 oraz uwag i propozycji 

powiatów województwa małopolskiego). 

 

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w województwie 

małopolskim. 

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 

opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym w województwie małopolskim.  

3. Rozwój regionalnego systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.  

 

Cele szczegółowe Programu:  

1. W zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym  

w województwie małopolskim: 

1.1.  upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów 

życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, 

1.2.  przeciwdziałanie nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, 

1.3.  organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. 

2. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym: 

2.1.  upowszechnienie środowiskowego modelu zintegrowanej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 

2.2.  upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, 

2.3.  aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.4.  koordynacja różnych form opieki i pomocy. 

3. W zakresie rozwoju systemów informacji  z zakresu zdrowia psychicznego: 

3.1.  gromadzenie i udostępnianie informacji na temat opieki psychiatrycznej w Małopolsce.  
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Rozdział 6 

Sposób realizacji celów 
 
Plan operacyjny na lata 2011-2015 

Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

CELE GŁÓWNE 
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w województwie małopolskim 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 
 

1.  
Ustalenie w porozumieniu z samorządami lokalnymi i NFZ priorytetów promocji 
zdrowia psychicznego na obszarze województwa małopolskiego  

Samorząd województwa, 
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
MOW NFZ 

2.  
Inicjowanie opracowania i realizacji regionalnych programów promocji zdrowia 
psychicznego 

Samorząd województwa, 
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie, 
MOW NFZ, 
Placówki ochrony zdrowia, 
Placówki edukacyjne, 
Organizacje pozarządowe     

3.  
Upowszechnianie  wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez wprowadzenie w 
szkołach programów profilaktyki zdrowia psychicznego oraz rozwijających radzenie 
sobie ze stresem oraz wolnych od zachowań ryzykownych 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Placówki edukacyjne, 
Organizacje pozarządowe     

4.  Działania edukacyjne skierowane do opiekunów dzieci 
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Placówki edukacyjne, 
Organizacje pozarządowe     
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

5.  
Tworzenie systemu wsparcia poprzez współdziałanie wielosektorowe, w tym 
organizacji pozarządowych  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Organizacje pozarządowe     

6.  
Programy zdrowotne zapobiegające rozwojowi nerwic i depresji służące kształtowaniu 
postaw prozdrowotnych wśród różnych grup wiekowych  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Lekarze poz, 
Psycholodzy,  
Psychiatrzy  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1.2. Przeciwdziałanie nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi 

1.  

Opracowanie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających 
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę z mediami i organizacjami 
pozarządowymi (zlecanie konkursów grantowych)   

Samorząd województwa  
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego,                  
Organizacje pozarządowe 

Placówki edukacyjne, 
Placówki ochrony zdrowia, 
MOW NFZ, 
Uczelnie wyższe, 
Organizacje pozarządowe 

2.  

Opracowanie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających 
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę z lekarzami podstawowej  
opieki zdrowotnej  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego, 
Placówki ochrony zdrowia 
                 

Placówki edukacyjne,             
MOW NFZ, 
Organizacje pozarządowe 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1.3     Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

1.  

Działania informujące o dostępnej pomocy dla ofiar przemocy, katastrof, klęsk 
żywiołowych oraz kryzysów występujących w rodzinie (publikacje, kampanie 
informacyjne, strona www) w województwie 
 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OPS, PCPR),                        
Powiatowe Urzędy Pracy,    
Organizacje wyznaniowe,                                      
Policja,  
MOW NFZ, 
Organizacje pozarządowe,  
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 
Placówki edukacyjne,  
Placówki ochrony zdrowia 

CELE GŁÓWNE 
2.       Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 

w środowisku rodzinnym i społecznym 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

    2.1.    Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

1.  
Inicjowanie opracowania i realizacja (z uwzględnieniem programów powiatowych) 
wojewódzkiego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności  
w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

Samorząd województwa 
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 
MOW NFZ 

2.  
Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania poprzez partnerstwo publiczno-
prywatne   

Samorząd województwa Placówki ochrony zdrowia, (czy zostawiamy) 

3.  

Dekoncentracja psychiatrycznego lecznictwa szpitalnego poprzez rozwijanie sieci 
oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych oraz tworzenie sieci Centrów 
Zdrowia Psychicznego na podstawie istniejących już zasobów specjalistycznej opieki 
psychiatrycznej w województwie zapewniających kompleksową (w tym szpitalną) 
opiekę dla mieszkańców (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) określonego terytorium  
i przejęcie przez nią odpowiedzialności za zapewnienie i koordynację opieki  
– współpraca z samorządami   

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego, 
Placówki ochrony zdrowia 

MOW NFZ 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

4.  

Opracowanie i wdrażanie planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych 
szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane 
usługi zdrowotne (w tym rehabilitacyjne, sądowo-psychiatryczne oraz opiekuńczo-
lecznicze) z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki 
stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych  

Samorząd województwa,  
Placówki ochrony zdrowia   

MOW NFZ 

5.  
Zachęcanie organów założycielskich do rozwoju sieci powiatowych/ dzielnicowych 
poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i  młodzieży (dochodzenie do 
docelowych wskaźników określonych w Programie, załącznik nr 1) 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

MOW NFZ 

6.  
Poprawa i stałe doskonalenie współpracy pomiędzy lekarzami poz a poradniami 
zdrowia psychicznego i poradniami psychologicznymi   

Lekarze poz,  
Psycholodzy, 
Psychiatrzy  

Placówki ochrony zdrowia,  
Placówki pomocy społecznej  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

2.2.       Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

1.  
Współdziałanie w zorganizowaniu sieci powiatowych/ dzielnicowych oddziałów 
dziennych, zespołów opieki środowiskowej oraz ośrodków interwencji kryzysowej 
(dochodzenie do docelowych wskaźników określonych w Programie, załącznik nr 1) 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego, 
Placówki ochrony zdrowia 

MOW NFZ 

2.  
Zachęcanie do rozwoju sieci powiatowych warsztatów terapii uzależnień (pomoc 
organizacyjna i finansowa)  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego,  
Placówki ochrony zdrowia 

Gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  
i  Współuzależnień 

3.  
Współdziałanie w zorganizowaniu w każdym z subregionów łóżek opiekuńczo-
leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych o profilu psychiatrycznym  (dochodzenie do 
docelowych wskaźników określonych w Programie, załącznik nr 1) 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego, 
Placówki ochrony zdrowia 

Organizacje pozarządowe 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

4.  
Współpraca z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi realizującymi  
zróżnicowane formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
– tworzenie banku danych o organizacjach i ich ofercie  

Samorząd województwa  
Organizacje pozarządowe, 
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie,  
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OPS, PCPR), 
Organizacje wyznaniowe, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
 

5.  
Stworzenie systemu zachęt do upowszechnienia zróżnicowanych form pomocy  
i oparcia społecznego  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego, 
Organizacje pozarządowe 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
2.3.       Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

1.  

 
Wspieranie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i 
przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi – WTZ, ZAZ-y, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej oraz 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

PFRON 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 
Organizacje pozarządowe, 
Zakłady Pracy Chronionej    

2.  
Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa 
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – konkursy 
grantowe z PFRON  

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
 Zakłady Aktywizacji Zawodowej 

3.  
Stworzenie możliwości udziału osób z zaburzeniami psychicznymi w projektach 
mających na celu ich zawodową aktywizację finansowaną ze środków EFS w ramach 
Priorytetu VII POKL 

Departament Polityki Regionalnej UMWM 
(instytucja pośrednicząca) 
Wojewódzki Urząd Pracy  
(instytucja pośrednicząca II stopnia) 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
2.4.       Koordynacja różnych form opieki i pomocy 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

1.  
Działalność Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego koordynującej realizację 
Programu z zadaniami   

Samorząd województwa,  
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, 
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii 
dzieci i młodzieży 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego,  
Placówki ochrony zdrowia, 
Małopolski Urząd Wojewódzki,  
Małopolski Urząd Pracy 
MOW NFZ  

2.  
Realizacja, koordynowanie i monitorowanie Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego  

Samorząd województwa, 
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, 
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii 
dzieci i młodzieży 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 
Jednostki ochrony zdrowia  
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OSP, PCPR),  
Sektor Oświaty i Wychowania,  
Powiatowe Urzędy Pracy,  
Organizacje wyznaniowe,  
Policja,  
Organizacje pozarządowe, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
MOW NFZ 

3.  
Organizacja konferencji podsumowującej, oceniającej realizację Programu (jeden raz 
w roku)  

Samorząd województwa  

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
psychiatrii, 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
psychiatrii dzieci i młodzieży, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
Placówki ochrony zdrowia 

4.  
Udział w  pracach  zespołów interdyscyplinarnych specjalistów z zakresu psychiatrii. 
 

Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OSP, PCPR),  
Organizacje pozarządowe, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

5.  
Kontynuacja współpracy międzynarodowej w zakresie opieki psychiatrycznej 
– wykorzystywanie dobrych praktyk  

Samorząd województwa, 
Placówki ochrony zdrowia 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OSP, PCPR),  
Organizacje pozarządowe, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego 

CELE GŁÓWNE 
  3.        Rozwój systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
3.1.       Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat opieki psychiatrycznej w Małopolsce 

1.  Zbieranie i opracowanie danych z placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej  
Jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla powiatowego i gminnego 

Placówki ochrony zdrowia, 
Małopolski Urząd Wojewódzki, 
Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, 
Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii dzieci  
i młodzieży, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie, 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia  

2. 
Przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych 
formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

Samorząd województwa 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
(OSP, PCPR),  
Policja,  
Organizacje pozarządowe, 
Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, 
MOW NFZ, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
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Lp. Zadanie do realizacji Realizatorzy Partnerzy 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
3.2.       Rozwijanie współpracy międzynarodowej  w  zakresie opieki psychiatrycznej   

1. 
Kontynuacja oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie opieki 
psychiatrycznej   

Samorząd województwa  
Placówki ochrony zdrowia  

Partnerzy zagraniczni  
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Rozdział 7 

Finansowanie opieki psychiatrycznej 

 

7.1 Stan obecny 

 
Sytuacja finansowa szpitali zajmujących się lecznictwem psychiatrycznym jest niekorzystna w całej 

Polsce, w tym również w województwie małopolskim. Pomimo wysokiego zapotrzebowania na ten 

rodzaj świadczeń (wskaźniki wykorzystania łóżek w oddziałach psychiatrycznych zwykle zbliżają się  

do 100% lub przekraczają tą wartość), finansowanie lecznictwa psychiatrycznego jest generalnie 

niewystarczające. W związku z tym szpitale psychiatryczne, a także większość oddziałów 

psychiatrycznych przy szpitalach wielospecjalistycznych, uzyskują straty w wyniku działalności.  

U podstaw modernizacji, dostosowania czy też koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia 

psychicznego w województwie leży powszechność zaburzeń psychicznych. Nie jest dopuszczalne 

marginalizowanie, a szczególnie finansowa dyskryminacja leczenia osób  z zaburzeniami psychicznymi. 

Należy dążyć przy wewnętrznym podziale kosztów na opiekę zdrowotną w planach finansowych 

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do zabezpieczenia 5% dla 

realizacji opieki psychiatrycznej w regionie. Poprzez ograniczenia w finansowaniu obserwujemy  

w ostatnich latach jedno z najgroźniejszych wykluczeń i działań stygmatyzacyjnych prowadzących do 

marginalizacji osób chorujących psychicznie. 
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 Tabela nr 29. Wysokość kontraktów w szpitalach psychiatrycznych w latach 2010-2011 zawartych przez MOW NFZ  

Źródło: MOW NFZ, 2011 r.  

 

Nazwa świadczeniodawcy Nazwa produktu 

Wartość 
kontraktu / zł 

Wartość 
kontraktu / zł 

2010 r. 2011 r. 

Szpital Specjalistyczny im. dr 
Józefa Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

ŚWIADCZENIA ZDROWIA  PSYCHICZNEGO 
DLA DOROSŁYCH 2 175 426 1 963 952 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 297 048,7 308 000 

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE 
DLA DOROSŁYCH 412 775,6 457 197,2 

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE 
REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH 854 809,2 558 648,1 

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 237 390,5 318 135 

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 2 959 272 3 168 000 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 21 104 210 20 903 970 

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI 
PSYCHIATRYCZNEJ 3 992 995,3 3 928 199,3 

LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA 
DOROSŁYCH 1 564 904,2 1 726 504 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
CHORYCH SOMATYCZNIE 1 645 862 1 968 375 

ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE 2 137 550 3 105 096 

ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W 
WARUNKACH WZMOCNIONEGO 
ZABEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCH 

6 525 750 7 259 850 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚW.TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2 501 190 2 423 590 

LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW 
ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) 2 207 446,5 2 100 735 

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA 
(RYCZAŁT DOBOWY) 102 200 109 500 

Suma   48 718 830,00  50 299 751,60  

Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny w Andrychowie 

ŚWIADCZENIA ZDROWIA  PSYCHICZNEGO 
DLA DOROSŁYCH 450 135,00 zł 624 496,00    

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE 
DLA DOROSŁYCH 

285 793,9 248 991,7 

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 

259 184 0,00    

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 

5 307 536 5 352 160 

ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE 1 499 670 1 848 000,00 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM 
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD 
ALKOHOLU 

3 264 791,6 3 182 190,00    

LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW 
ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) 

1 762 350 1 719 490 

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA 
(RYCZAŁT DOBOWY) 

102 200 109 500 

Suma  12 931 660,50 13 084 827,70    

Suma: Szpitale psychiatryczne 61 650 490,50 63 384 579,30 
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Tabela nr 30. Wartość kontraktów oddziałów stacjonarnych w rodzaju opieka psychiatryczna w szpitalach ogólnych  
w 2010 r. – 2011 r.  

Źródło: MOW NFZ, stan na 2011 r. 
 

Nazwa świadczeniodawcy Nazwa produktu 

Wartość 
kontraktu / zł 

Wartość 
kontraktu / zł 

2010 r. 2011 r. 

 
Szpital Powiatowy w Chrzanowie 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 1 294 421,48 1 258 730 

 
 

Szpital Specjalistyczny im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 2 837 745,00 2 600 000 

LECZENIE ALKOHOLOWYCH 
ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 
(DETOKSYKACJI) 

279 765,00 987 910,00 

Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 2 166 737,9 2 290 000 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM 
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA 
OD ALKOHOLU 

1 093 923,3 1 065 270 

LECZENIE ALKOHOLOWYCH 
ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 
(DETOKSYKACJI) 

709 346,16 698 230 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 2 823 248 2 600 000 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Oświęcimiu 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 2 638 157,6 2 500 000 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w 
Krakowie 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 3 745 792,1 3 700 000 

ŚWIADCZENIA  PSYCHIATRYCZNE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 987 833 1 035 000 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny     z 
Polikliniką - Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakow 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 2 034 316,16 2 063 400 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej MONAR Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny      
w Krakowie 

KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA 
TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH 

1 482 575,52 1 445 505,6 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej MONAR Ośrodek 
Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób 
Uzależnionych 

LECZENIE ZESPOŁÓW 
ABSTYNENCYJNYCH PO 
SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH 
(DETOKSYKACJI) 

962 920 962 920 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 1 656 192 1 700 000 

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych z Nawrotami Choroby  
DOM GWAN 

KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA 
TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH 

923 100 919 800 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. św. Ludwika w 
Krakowie 

ŚWIADCZENIA  PSYCHIATRYCZNE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 1 011 131 1 265 000 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 1 152 112,5 1 064 600 

Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej           w Tarnowie 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM 
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA 
OD ALKOHOLU 

2 288 052 2 264 220 

Suma 30 087 368,72 30 420 585,60 
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7.2 Finansowanie programu na lata 2011-2015 

  
Podstawowe źródła finansowania zadań tego Programu to: 

1) środki finansowe pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, pozostające w dyspozycji 

Narodowego Funduszu Zdrowia, (nakłady na opiekę psychiatryczną w ostatnich latach są 

porównywalne lub na takim samym poziomie pomimo rozwoju możliwych produktów do 

zakupienia), 

2) środki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 

3) własne środki finansowe zakładów opieki zdrowotnej, 

4) środki budżetu państwa przeznaczane na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015, 

5) środki podlegające zwrotowi, pochodzące z kredytów, umów leasingowych, 

6) środki pochodzące z partnerstwa publiczno- prywatnego,  

7) środki pochodzące z PFRON,  

8) Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Małopolskiego  

9) Europejski Fundusz Społeczny, 

10) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

11) Mechanizm Finansowy EOG, 

12) Norweski Mechanizm Finansowy NMF, 

 

 

Wyżej wymienione źródła finansowania nie podają wielkości nakładów z uwagi na fakt, iż w większości 

zakładane są one w budżetach rocznych. Poniżej podano zakładane finansowanie opieki 

psychiatrycznej ze źródeł Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

według prognoz Ministerstwa Zdrowia w 2010 dla Polski (które mogą ulec zmianie).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

Tabela nr 31. Zalecane nakłady na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (w mln zł).  

Podmiot 
przeznaczenie 

środków 
2011 2012 2013 2014 2015 

razem         
2011-2015 

Budżet państwa* 37,32 78,49 78,78 78,48 73,68 346,75 

   jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

zwiększenie 
dostępności 
świadczeń - zmiany 
organizacyjne, 
tworzenie centrów 
zdrowia 
psychicznego 

46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 234,5 

profilaktyka  
i promocja 

6 6 6 6 6 30 

budżet państwa + JST**) 90,22 131,39 131,68 131,38 126,58 611,25 

NFZ 
      świadczenia 

zdrowotne 
0 66 132 198 264 660 

razem wydatki   na NPOZP*) 90,22 197,39 263,68 329,38 390,58 1271,25 

Źródło: Harmonogram realizacji NPOZP zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
 
*) bez nakładów na badania naukowe i inwestycje w resorcie nauki. 
 **)przedstawione nakłady JST są wielkością szacunkową  
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Rozdział 8 

Zarządzanie i monitorowanie Programu 

 
Odpowiedzialność za realizację Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 

2015 spoczywa na Zarządzie Województwa Małopolskiego, który w tym zakresie działać będzie 

poprzez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Osiągnięcie założonych w programie celów wymagać będzie współdziałania licznych 

realizatorów oraz partnerów. Poszczególne cele Programu będzie koordynowała Małopolska Rada 

Zdrowia Psychicznego pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego 

sprawującego opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad ochroną zdrowia i polityką społeczną. 

Do zadań Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego należy: 

 koordynacja realizacji zadań niniejszego Programu, 

 wypracowywanie i hierarchizowanie przedsięwzięć służących osiąganiu celów głównych i celów 

szczegółowych Programu, 

 monitorowanie realizacji Programu w skali regionalnej, 

 współdziałanie z lokalnymi (powiatowymi) koordynatorami,  

 wypracowywanie strategicznych kierunków współpracy z zagranicznymi ośrodkami 

psychiatrycznymi, 

 opiniowanie sektorowych projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej. 

Skład Rady oraz jej szczegółowy regulamin zawierający harmonogram i ramy działalności jest określany 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  

 

1. Monitorowanie i ocena wyników. 

Przewiduje się monitorowanie realizacji programu. Przedmiotem monitorowania  będą wybrane mierniki 

oceny efektów realizacji określone dla każdego z 3 celów głównych.  

A. Wskaźniki epidemiologiczne: 

 rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, 

 zapadalność na zaburzenia psychiczne, 

 liczba osób leczonych na poszczególnych poziomach opieki psychiatrycznej, 

 liczba osób leczonych po raz pierwszy na poszczególnych poziomach opieki 

psychiatrycznej, 

 liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, 

 liczba osób korzystających z pomocy różnych form rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
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 średnie spożycie alkoholu w wybranych populacjach, struktura i styl spożycia w różnych 

grupach wiekowych.  

B. Wskaźniki z zakresu organizacji opieki psychiatrycznej:  

 liczba uruchomionych Centr Zdrowia Psychicznego,  

 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych (porady, hospitalizacje, itp.), 

 liczba oddziałów i łóżek z zakresu opieki psychiatrycznej, 

 liczba poradni z zakresu opieki psychiatrycznej, 

 liczba miejsc w oddziałach dziennych z zakresu opieki psychiatrycznej, 

 liczba środowiskowych domów samopomocy, 

 liczba uruchomionych ośrodków gerontopsychiatrycznych, 

 poziom zatrudnienia specjalistycznej kadry z zakresu opieki psychiatrycznej, 

 ocena dostępności i efektywności działania poradni leczenia uzależnień, 

 liczba uruchomionych miejsc w środowiskowych domach samoopomocy, 

 liczba uruchomionych miejsc /domów pomocy społecznej, 

 liczba nowych mieszkań chronionych, 

 liczba warsztatów terapii zajęciowej i innych form rehabilitacji społecznej, 

 ocena dostępności i efektywności opieki psychiatrycznej. 

C. Wskaźniki merytoryczno-organizacyjne:  

jakościowe: 

 coroczne sprawozdanie z realizacji celów Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego,  

 sprawozdania z działalności Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego.  

ilościowe: 

 liczba udzielonych porad w poradniach, 

 liczba pacjentów objętych opieką czynną,  

 liczba powołanych zespołów koordynujących w powiatach, 

 liczba zorganizowanych konferencji, 

 liczba zorganizowanych spotkań, 

 liczba zorganizowanych warsztatów, 

 liczba programów z zakresu promowania społecznej integracji, 

 liczba specjalistycznych programów opieki psychiatrycznej i promocji zdrowia 

psychicznego. 

Ponadto na bieżąco będą wypracowywane narzędzia, wskaźniki monitoringu i ewaluacji niniejszego 

Programu. 



 

71 

Podsumowanie  

 
Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, stanowi podstawę dla 

podejmowania nowych oraz kontynuowania działań zainicjowanych podczas I edycji wymienionego 

Programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców województwa 

małopolskiego. Dokument zgodny jest z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz 

obowiązującymi dokumentami Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej w obszarze zdrowia 

psychicznego. 

 

Opracowanie Programu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, wnikliwą analizą posiadanych 

danych oraz rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji I edycji. W Programie dokonano oceny 

dostępności opieki psychiatrycznej posługując się oprócz analiz i opracowań własnych dostępnego 

materiału, również analizą zewnętrzną, która potwierdziła kierunki zaproponowanych działań. 

 

Diagnoza epidemiologiczno-społeczna zawarta w Programie, wskazuje na fakt, że 4% mieszkańców 

województwa małopolskiego leczonych było z powodu zaburzeń psychicznych. Systematycznie 

wzrastała liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, a spadała liczba leczonych  

z powodu zaburzeń psychicznych w wyniku używania alkoholu.  

 

Analiza zasobów opieki psychiatrycznej wskazuje na nierównomierną dostępność do poszczególnych 

segmentów opieki psychiatrycznej w subregionach województwa małopolskiego, zwłaszcza duże 

zagęszczenie liczby łóżek w północno-zachodniej jego części, natomiast „białe plamy” w części 

wschodniej. 

 

W Małopolsce obserwuje się (podobnie jak w całym kraju) niższe od zalecanych w Narodowym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, wskaźniki dostępności opieki psychiatrycznej. 

Zróżnicowane formy lecznictwa i środowiskowej opieki psychiatrycznej nie działają kompleksowo, a 

mechanizmy koordynacji pomiędzy lecznictwem szpitalnym i pozaszpitalnym praktycznie nie istnieją, co 

zdecydowanie zmniejsza skuteczność leczenia pacjenta. 

 

Istnieje nadmierna koncentracja łóżek w szpitalach psychiatrycznych, gdzie ich liczba przekracza 300. 

Natomiast trudne warunki pobytu w szpitalach, posiadających zdekapitalizowaną bazę, znajdujących się 

często w znacznym oddaleniu od miejsca zamieszkania pacjenta, powodują ryzyko powstawania  

i utrwalania się patologicznych następstw tego rodzaju instytucjonalnej opieki. 

Współczesne europejskie tendencje w lecznictwie psychiatrycznym, jak również zgodne z nimi 

wytyczne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przewidują przybliżenie opieki 
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psychiatrycznej do pacjenta przy jednoczesnym zaoferowaniu mu całościowej, skoordynowanej opieki 

psychiatrycznej, opartej przede wszystkim na lecznictwie środowiskowym. Zatem, optymalnym 

rozwiązaniem w zakresie modelu opieki psychiatrycznej byłoby tworzenie zintegrowanej opieki 

psychiatrycznej dla lokalnych populacji liczących około 200 tys. mieszkańców. Takie lokalne Centrum 

Zdrowia Psychicznego (CZP) powinno obejmować również szpitalny oddział stacjonarny i być 

zlokalizowane np. przy miejscowym szpitalu powiatowym. Przewiduje się, że lokalne CZP miałyby za 

zadanie zapewnienie odpowiedniej opieki ogólnopsychiatrycznej. W Programie położono nacisk na 

model organizacji i zarządzania stacjonarnym lecznictwem psychiatrycznym, polegający na tworzeniu 

oddziałów psychiatrycznych w ramach lokalnych szpitali wielospecjalistycznych. Natomiast lecznictwo 

psychiatryczne o szczególnej specyfice np. psychiatria sądową, jak również działalność szkoleniowa, 

powinna odbywać się w wiodących ośrodkach psychiatrii w Małopolsce, czyli specjalistycznych 

szpitalach psychiatrycznych w Krakowie i Andrychowie. Jednostką naukowo-badawczą w zakresie 

psychiatrii, pozostaje w Małopolsce Katedra Psychiatrii wraz z Kliniką, usytuowana w strukturach 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

 

Podczas opracowywania Programu wzięto również pod uwagę niekorzystną sytuację finansową 

lecznictwa stacjonarnego w Polsce jak również w Małopolsce, skutkiem czego, szpitale psychiatryczne, 

a także większość oddziałów psychiatrycznych funkcjonujących przy szpitalach wielospecjalistycznych, 

generują straty finansowe. 

 

Za realne czynniki mające wpływ na kształtowanie efektywnego zapotrzebowania na łóżka 

psychiatryczne uznano między innymi: 

 realną politykę zdrowotną państwa (która może być częściowo rozbieżna z NPOZP), 

 poziom finansowania lecznictwa psychiatrycznego przez NFZ (zależny od wielu czynników, 

m.in. sytuacji gospodarczej w Polsce w latach kolejnych), 

 skuteczność w rozwijaniu innych niż stacjonarne form lecznictwa psychiatrycznego  

w Małopolsce, w tym w szczególności opieki środowiskowej, 

 stopień koordynacji leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego18. 

 

Zatem mając na uwadze realne zapotrzebowanie na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Małopolski 

w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego oraz po przeprowadzeniu analizy omówionych powyżej 

najważniejszych zjawisk związanych z organizacją opieki, rozmieszczeniem zasobów i finansowaniem 

lecznictwa psychiatrycznego, zaproponowano następujące 3 cele główne Programu: 

                                                 
18 Pharmed Consulting, Analiza możliwości poprawy dostępności do opieki psychiatrycznej w Małopolsce, Katowice, grudzień 2009, s. 57-60. 
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1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w województwie 

małopolskim. 

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym  

i społecznym w województwie małopolskim.  

3. Rozwój regionalnego systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.  

 

Dla uzyskania rezultatów lub przybliżenia realizacji celów długoterminowych Programu, wykraczających 

poza jego ramy czasowe, sformułowano 8 celów szczegółowych. 

 

Przewiduje się, że realizacja Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-

2015 przyczyni się m.in. do: 

 poprawy rozmieszczenia zasobów opieki psychiatrycznej. 

 integracji różnych form opieki psychiatrycznej, 

 kształtowania zachowań prozdrowotnych w sferze zdrowia psychicznego. 

 

Przedstawiając niniejszą wersję Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-

2015, Zarząd Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczący Zespołu ds. opracowania Programu, 

składają podziękowania wszystkim zaangażowanym podmiotom i osobom, które przyczyniły się do 

realizacji I edycji Programu i poprawy stanu zdrowia psychicznego populacji mieszkańców Małopolski 

oraz wyrażają głęboką nadzieję na dalsze współdziałanie dla poprawy ochrony zdrowia psychicznego 

mieszkańców Małopolski. 
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Załączniki  
ZAŁĄCZNIK NR 1. PROPONOWANE WSKAŹNIKI DOSTĘPNOŚCI (MINIMALNE) W OPIECE PSYCHIATRYCZNEJ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROJEKTU NARODOWEGO PROGRAMU 
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.  

Tabela nr 1. Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. 

 Minimalny wskaźnik 

 
Powiaty 

Liczba 
ludności  
(stan na 

31 XII 2009 r.) 

Poradnia 
(1 poradnia/ 

50 tys. mieszk.) 
czynna codziennie  

w każdym 
powiecie lub 

dzielnicy dużego 
miasta 

Liczba miejsc na 
oddziałach 
dziennych, 

(3 miejsca/10 tys. 
mieszk.) 

co najmniej  
1 oddział w mieście 

> 70 tys. mieszk. 

Zespoły 
środowiskowe 

(1/50 tys. mieszk.) 
1-3 wizyty/tyg. 

Zespoły 
interwencji 

kryzysowych 
i pomocy doraźnej 

(1 zespół 
w miastach 

> 200 tys. mieszk.) 

Liczba łóżek na oddz. 
psychiatrycznych 

szpitalnych 
 (4 łóżka/10 tys. 

mieszk., jak najbliżej  
w miastach 

> 80 tys. mieszk. 
optymalnie  

w szpitalach ogólnych 
maks. do 300 łóżek  

w szpitalu 
psychiatrycznym) 

Liczba 
hosteli 

(0,2/10 tys. 
mieszk.) 

Liczba łóżek na 
oddziałach 

opiekuńczych (ZPO, 
ZOL) 

(1-2/10 tys. mieszk.) 

bocheński 102 181 2 30 2 0 41 2 10-20 

brzeski 91 297 2 27 2 0 36 2 9-18 

chrzanowski 127 645 3 38 3 0 51 3 13-26 

dąbrowski 58 664 1 18 1 0 23 1 6-12 

gorlicki 107 017 2 32 2 0 43 2 11-21 

krakowski 253 344 5 75 5 0 100 5 25-50 

limanowski 124 278  2 37 2 0 49 2 12-25 

miechowski 50 114 1 15 1 0 20 1 5-10 

myślenicki 119 975 2 36 2 0 48 2 12-24 

nowosądecki 202 701 4 60 4 0 81 4 20-40 

nowotarski 185 161 4 55 4 0 74 4 18-37 
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 Minimalny wskaźnik 

 
Powiaty 

Liczba 
ludności  
(stan na 

31 XII 2009r.) 

Poradnia 
(1/50 tys. mieszk.) 
czynna codziennie  

w każdym 
powiecie lub 

dzielnicy dużego 
miasta 

Liczba miejsc na 
oddziałach 
dziennych, 
(3 miejsca/ 

10 tys. mieszk.) 
co najmniej  

1 oddział w mieście 
> 70 tys. mieszk. 

Zespoły 
środowiskowe 

(1/50 tys. mieszk.) 
1-3 wizyty/tyg. 

Zespoły 
interwencji 

kryzysowych 
i pomocy doraźnej 

(1 zespół 
w miastach 
> 200 tys.  
mieszk.) 

Liczba łóżek na oddz. 
psychiatrycznych 

szpitalnych 
 (4 łóżka/10tys. 

mieszk., jak najbliżej  
w miastach 

> 80 tys. mieszk. 
optymalnie  

w szpitalach ogólnych 
maks. do 300 łóżek  

w szpitalu 
psychiatrycznym) 

Liczba 
hosteli 

(0,2/10tys. mieszk.) 

Liczba łóżek na 
oddziałach 

opiekuńczych (ZPO, 
ZOL) 

(1-2/10 tys. mieszk.) 

olkuski 113 893 2 34 2 0 46 2 11-23 

oświęcimski 153 602 3 46 3 0 61 3 15-31 

proszowicki * 43 419 1 13 1 0 17 1 4-9 

suski 82 736 2 25 2 0 33 2 8-16 

tarnowski 195 908 4 59 4 0 78 4 20-39 

tatrzański 65 298 1 20 1 0 26 1 7-13 

wadowicki 155 923 3 47 3 0 62 3 16-31 

wielicki 110 400 2 33 2 0 44 2 11-22 

Miasto Kraków 755 000 15 226 15 1 302 15 75-151 

Miasto 
Nowy Sącz 

84 556 2 25 2 0 34 2 8-17 

Miasto Tarnów 115 158 2 35 2 0 46 2 12-23 

SUMA 3 298 270 65 986 65 1 1 315 65 328-658 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie proponowanych wskaźników dostępności (minimalnych) w opiece psychiatrycznej według wytycznych  
               projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

*Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego CPZ tworzy się w celu zapewnienia opieki co najmniej 1500 osobom dorosłym, na   

 obszarze zamieszkałym przez co najmniej ok. 50 tys. mieszkańców, jednak ze względu na rozwój opieki psychiatrycznej w powiecie proszowickim uwzględniono go w projekcie tworzenia    
 centrum zdrowia psychicznego. 



 

76 

 

Tabela nr 2. Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

 Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności  
(stan na 

31 XII 2009r.) 

liczba miejsc na 
oddziałach 
dziennych 
(1 miejsce/ 

10 tys. mieszk.) 

liczba łóżek na 
oddziałach 
szpitalnych 

(0,4 łóżka/10 tys. 
mieszk.) 

równomiernie 

1 Hostel 
w województwie 

1 Poradnia 
pomocy rodzinie 
w województwie 

1 Poradnia/powiat lub kilka 
(na 150 tys. mieszk.) 
czynna codziennie 

Zespoły środowiskowe 
(1 zespół/150 tys. mieszk.) 

1-3 wizyt/tyg. 

bocheński 102 181 10 4   
bocheński,      

brzeski, wielicki 
2 

bocheński,    
brzeski, wielicki 

2 

brzeski 91 297 9 4   

chrzanowski 127 645 13 5   
chrzanowski,  
oświęcimski 

2 
chrzanowski,  
oświęcimski 

2 

dąbrowski 58 664 6 2   
dąbrowski, 

Miasto Tarnów 
1 

dąbrowski, 
Miasto Tarnów 

1 

gorlicki 107 017 11 4   
gorlicki, 

Miasto Nowy Sącz 
1 

gorlicki 
Miasto Nowy Sącz 

1 

krakowski 253 344 25 10   krakowski 2 krakowski 2 

limanowski 124 278  12 5   limanowski,  myślenicki 2 limanowski,  myślenicki 2 

miechowski 50 114 5 2   
olkuski, miechowski,  

proszowicki 
1 

olkuski, miechowski,  
proszowicki 

1 

myślenicki 119 975 12 5   - - 
- 
 

- 

nowosądecki 202 701 20 8   nowosądecki 1 nowosądecki 1 

nowotarski 185 161 18 7   nowotarski  tatrzański 2 nowotarski  tatrzański 2 

olkuski 113 893 11 5   - - - - 

oświęcimski 153 602 15 6   - - - - 

 Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności 
 (stan na 

31 XII 2009r.) 

liczba miejsc na 
oddziałach 
dziennych 
(1 miejsce/ 

liczba łóżek na 
oddziałach 
szpitalnych 

(0,4 łóżka/10 tys. 

1 Hostel 
w województwie 

1 Poradnia 
pomocy rodzinie 
w województwie 

1 Poradnia 
/powiat lub kilka 

(na 150 tys. mieszk.) 
czynna codziennie 

Zespoły środowiskowe 
(1 zespół/ 

150 tys. mieszk.) 
1-3 wizyt/tyg. 
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10 tys. mieszk.) mieszk.) 
równomiernie 

proszowicki * 43 419 4 2   - - - - 

suski 82 736 8 3   suski, wadowicki 2 suski, wadowicki 2 

tarnowski 195 908 20 8   tarnowski 1 tarnowski 1 

tatrzański 65 298 7 3   - - - - 

wadowicki 155 923 16 6   - - - - 

wielicki 110 400 11 4   - - - - 

Miasto Kraków 755 000 75 30   Miasto Kraków 5 Miasto Kraków 5 

Miasto 
Nowy Sącz 

84 556 8 3   - - - - 

Miasto Tarnów 115 158 12 5   - - - - 

SUMA 3 298 270 328 131    22  22 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie proponowanych wskaźników dostępności (minimalnych) w opiece psychiatrycznej według wytycznych  
               projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

*Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego CZP tworzy się w celu zapewnienia opieki co najmniej 1500 osobom dorosłym, na   

 obszarze zamieszkałym przez co najmniej ok. 50 tys. mieszkańców, jednak ze względu na rozwój opieki psychiatrycznej w powiecie proszowickim uwzględniono go w projekcie tworzenia    
 centrum zdrowia psychicznego. 
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Tabela nr 3. Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. 
 

Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności  
(stan na 

31 XII 2009r.) 

Przychodnia/ 
poradnia terapii 

uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia 

co najmniej 
1 przychodnia/1 powiat 

(ok. 50 tys. mieszk.), 
z uwzględnieniem 

czynnika 
epidemiologicznego, 
czynna codziennie 

Dzienny oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu 

(1 oddział w każdym większym 
mieście > 50 tys. mieszk.) 

Liczba łóżek na oddziałach/ 
pododdziałach leczenia 
alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych 
(0,2-0,3/10 tys. mieszk.) 

Liczba łóżek na oddziałach/ 
ośrodkach  terapii uzależnienia 

od alkoholu 
(1,2 łóżko na 10 tys. ludności.) 

1 Hostel  
(20 miejsc/ 

województwo) 

bocheński 102 181 2 0 2- 3 12  

brzeski 91 297 2 0 2-3 11  

chrzanowski 127 645 3 0 3- 4 15  

dąbrowski 58 664 1 0 1-2 7  

gorlicki 107 017 2 0 2-3 13  

krakowski 253 344 5 0 5- 8 30  

limanowski 124 278  2 0 2- 4 15  

miechowski 50 114 1 0 1-2 6  

myślenicki 119 975 2 0 2- 4 14  

nowosądecki 202 701 4 0 4-6 24  

nowotarski 185 161 4 0 4- 6 22  

olkuski 113 893 2 1 2-3 14  
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Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności  
(stan na 

31 XII 2009r.) 

Przychodnia/ 
poradnia terapii 
uzależnienia od 

alkoholu 
i współuzależnienia 

co najmniej 
1 przychodnia/1 powiat 

(ok. 50 tys. mieszk.), 
z uwzględnieniem 

czynnika 
epidemiologicznego, 
czynna codziennie 

Dzienny oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu 

(1 oddział w każdym większym 
mieście > 50 tys. mieszk.) 

liczba łóżek na oddziałach/ 
pododdziałach leczenia 
alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych 
(0,2-0,3/10 tys. mieszk.) 

liczba łóżek na oddziałach/  
w ośrodkach terapii 

uzależnienia od alkoholu 
(1,2 łóżko na 10 tys. ludności.) 

1 hostel  
(20 miejsc/ 

województwo) 

oświęcimski 153 602 3 0 3- 5 18  

proszowicki* 43 419 1 0 1 5  

suski 82 736 2 0 2 10  

tarnowski 195 908 4 0 4-6 23  

tatrzański 65 298 1 0 1-2 8  

wadowicki 155 923 3 0 3-5 19  

wielicki 110 400 2 1 2-3 13  

Miasto Kraków 755 000 15 1 15-23 91  

Miasto 
Nowy Sącz 

84 556 2 1 2-3 10  

Miasto Tarnów 115 158 2 1 2-3 14  

SUMA 3 298 270 65 5 65-101 394  

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie proponowanych wskaźników dostępności (minimalnych) w opiece psychiatrycznej według wytycznych  projektu 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  
*Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego CZP tworzy się w celu zapewnienia opieki co najmniej 1500 osobom dorosłym, na obszarze zamieszkałym przez co najmniej  
ok. 50 tys. mieszkańców, jednak ze względu na rozwój opieki psychiatrycznej w powiecie proszowickim uwzględniono go w projekcie tworzenia centrum zdrowia psychicznego. 
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Tabela nr 4. Placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 
 

Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności 
(stan na 

31 XII 2009r.) 

Przychodnia/poradnia 
terapii uzależnienia od 

substancji 
psychoaktywnych 

(co najmniej 3przychodnie  
w woj.,w tym w miastach: 

50-70 tys. mieszk.– 1 
70-100 tys. mieszk. – 2 
 >100 tys. mieszk. – 3 

z uwzględnieniem wsk. 
epidemiologicznego 
czynna codziennie, 

w tym ośrodki interwencji 
kryzysowej) 

 

Oddziały dzienne dla 
uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

(co najmniej 1  
w województwie, 
z uwzględnieniem 

zróżnicowania  
w poszczególnych 
województwach) 

Liczba łóżek na 
oddziałach/łóżka 

detoksykacyjne (0,1/10 
tys. mieszk.) 

z uwzględnieniem 
zróżnicowania  

w poszczególnych 
województwach 

Liczba łóżek na oddz/ 
w ośrodkach 

terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych dla 

uzależnionych od 
substancji 

psychoaktywnych  
(0,7/10 tys. mieszk.), 
w tym prowadzone 
przez organizacje 

pozarządowe 
z uwzględnieniem 

zróżnicowania  
w poszczególnych woj. 

Liczba hosteli dla 
uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

(0,2/10 tys. mieszk.) 

Program leczenia 
substytucyjnego 

(w każdym mieście, 
w którym jest co najmniej 
30 użytkowników opiatów, 

kwalifikujących się do 
leczenia substytucyjnego) 

bocheński 102 181 0  1 7 2  

brzeski 91 297 0  1 6 2  

chrzanowski 127 645 0  1 9 3  

dąbrowski 58 664 0  1 4 1  

gorlicki 107 017 0  1 7 2  

krakowski 253 344 0  3 18 5  

limanowski 124 278  0  1 9 2  

miechowski 50 114 0  1 4 1  

myślenicki 119 975 0  1 8 2  

nowosądecki 202 701 0  2 14 4  

nowotarski 185 161 0  2 13 4  

olkuski 113 893 1  1 8 2  
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 Minimalny wskaźnik 

Powiaty 

Liczba 
ludności 
(stan na 

31 XII 2009r.) 

Przychodnia/poradnia 
terapii uzależnienia od 

subst. psychoaktywnych 
(co najmniej 3przychodnie  
w woj.,w tym w miastach: 

50-70 tys. mieszk.– 1 
70-100 tys. mieszk. – 2 
 >100 tys. mieszk. – 3 

z uwzględnieniem wsk. 
epidemiologicznego 
czynna codziennie, 

w tym ośrodki interwencji 
kryzysowej) 

Oddziały dzienne dla 
uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

(co najmniej 1  
w województwie, 
z uwzględnieniem 

zróżnicowania  
w poszczególnych 
województwach) 

Liczba łóżek na 
oddziałach/łóżka 

detoksykacyjne (0,1/10 
tys. mieszk.) 

z uwzględnieniem 
zróżnicowania  

w poszczególnych 
województwach 

Liczba łóżek na oddz/ 
w ośrodkach terapeut.   
i rehabilitacyjnych dla 

uzależnionych od 
substancji 

psychoaktywnych  
(0,7/10 tys. mieszk.), 
w tym prowadzone 
przez organizacje 

pozarządowe 
z uwzględnieniem 

zróżnicowania  
w poszczególnych woj. 

Liczba hosteli dla 
uzależnionych od 

substancji 
psychoaktywnych 

(0,2/10 tys. mieszk.) 

Program leczenia 
substytucyjnego 

(w każdym mieście, 
w którym jest co najmniej 
30 użytkowników opiatów, 

kwalifikujących się do 
leczenia substytucyjnego) 

oświęcimski 153 602 0  2 11 3  

proszowicki* 43 419 0  0 3 1  

suski 82 736 0  1 6 2  

tarnowski 195 908 0  2 14 4  

tatrzański 65 298 0  1 5 1  

wadowicki 155 923 0  2 11 3  

wielicki 110 400 1  1 8 2  

Miasto 
Kraków 

755 000 3  8 53 15  

Miasto 
Nowy Sącz 

84 556 2  1 6 2  

Miasto 
Tarnów 

115 158 3  1 8 2  

SUMA 3 298 270 10  35 232 65  

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie proponowanych wskaźników dostępności (minimalnych) w opiece psychiatrycznej według wytycznych  
               projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  
*Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego CZP tworzy się w celu zapewnienia opieki co najmniej 1500 osobom dorosłym, na   
 obszarze zamieszkałym przez co najmniej ok. 50 tys. mieszkańców, jednak ze względu na rozwój opieki psychiatrycznej w powiecie proszowickim uwzględniono go w projekcie tworzenia    
 centrum zdrowia psychicznego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. ROZMIESZCZENIE PORADNI PSYCHIATRYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.  
Tabela nr 1. Rozmieszczenie poradni psychiatrycznych i leczenia uzależnień na terenie województwa małopolskiego według powiatów – stan na 07.02. 2011 r.  

Lp. Powiat 
Liczba zakontraktowanych poradni 

dla dorosłych 
Liczba zakontraktowanych poradni  

dla dzieci i młodzieży 
Łącznie 

1. 
2.  

krakowski 
(m. Kraków) 

65 
60 

15 
14 

80 
74 

3 
 4. 

tarnowski 
(m. Tarnów) 

11 
7 

2 
2 

13 
9 

5. 
6. 

nowosądecki 
(m. Nowy Sącz) 

12 
7 

1 
1 

13 
8 

7. oświęcimski 5 1 6 

8. wielicki 7 1 8 

9. brzeski 4 0 3 

10. miechowski 3 0 3 

11. chrzanowski 8 0 8 

12. myślenicki 5 1 6 

13. limanowski 5 1 6 

14. wadowicki 4 0 4 

15. suski 2 0 2 

16. olkuski 4 0 4 

17. gorlicki 4 0 4 

18. bocheński 2 1 3 

19. tatrzański 3 0 3 

20. nowotarski 3 0 3 

21. proszowicki 1 0 1 

22. dąbrowski 1 0 1 

 SUMA 149 23 172 
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Tabela nr 2. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób psychicznie chorych w Małopolsce, stan na 30 VIII 2009 r.  

Lp. Nazwa organizacji Powiat 

1.  Caritas Archidiecezji Krakowskiej m. Kraków 

2.  Fundacja ARTES m. Kraków 

3.  Krakowska Fundacja Hamlet m. Kraków 

4.  Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii m. Kraków 

5.  Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków  m. Kraków 

6.  Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” m. Kraków m. Kraków 

7.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej m. Kraków 

8.  Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej „Psyche”  m. Kraków 

9.  Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Społecznej „Arche”  wielicki 

10.  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” w Oświęcimiu  oświęcimski 

11.  Zgromadzenie Braci Albertynów w Ojcowie Dom Pomocy Społecznej krakowski 

12.  Stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dać Szansę”  wadowicki 

13.  Towarzystwo Przyjaciół Chorym Hospicjum im. Edmunda Bojanowskiego  bocheński 

14.  Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca m. Kraków 

15.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”  wadowicki 

16.  Stowarzyszenie Wspierania Rodzin i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”  krakowski 

17.  Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  m. Kraków 

18.  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nowe Braterstwo”  m. Kraków 

19.  Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo"  m. Kraków 

20.  GAUDIUM ET SPES Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej  m. Kraków 

21.  Fundacja im. Brata Alberta  krakowski 
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Lp. Nazwa organizacji Powiat 

22.  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” m. Kraków 

23.  Stowarzyszenie Wspierania Osób niepełnosprawnych „KOLONIA”  myślenicki 

24.  Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie chrzanowski 

25.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Wolbromiu olkuski 

26.  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" m. Kraków 

27.  Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach krakowski 

28.  Fundacja „Arka”  wielicki 

29.  Tarnowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Autystycznych m. Tarnów m. Tarnów 

30.  Fundacja „Wspólnota Nadziei” m. Kraków m. Kraków 

31.  Stowarzyszenie "Skrzydła" - Centrum Terapii, Sztuki I Integracji m. Kraków m. Kraków 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, 2009 r. (na podstawie stron www.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.  WSKAŹNIKI DOSTĘPNOŚCI STACJONARNEJ I ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.  
 
 
Tabela nr 1. Oddziały i łóżka w publicznych szpitalach psychiatrycznych województwa małopolskiego. 

Wyszczególnienie Ogółem 

z tego : 

psychiatry-
czny ogólny               

(4700) 

psychiatry-
czny rehabili-
tacyjny (4702) 

leczenia 
zaburzeń 

osobowości 
i nerwic 
(4704) 

psychogeria-
tryczny, psych. 

internist. 
 (4710, 4712) 

psychiatr. 
pulmonologi-

czny                         
(4714) 

psychiatrii 
sądowej      
(4732) 

leczenia 
alkoholowego 

detoks 
(4742) 

terapii uzal. 
od alkoholu 
odwykowy  

(4744) 

neurolo- 
giczny 
(4220) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liczba oddziałów na dzień 31 XII 

ogółem 
 

2007 r. 27 15 2 1 2 1 1 2 2 1 

2008 r. 28 15 3 1 2 1 1 2 2 1 

2009 r.  27 14 3 1 2 1 1 2 2 1 

Liczba łóżek na dzień 31 XII 

ogółem 

2007 r. 1 047 589 65 30 62 35 50 51 120 45 

2008 r. 1 055 589 75 30 60 35 50 51 120 45 

2009 r.  1047 560 81 30 60 35 65 56 130 30 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie formularzy sprawozdawczych MZ-30.  
* stan na dzień 31 XII danego roku. 
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Tabela nr 2. Działalność publicznych szpitali psychiatrycznych województwa małopolskiego. 

Wyszczególnienie 
Kod 

resortowy 
Średnia 

liczba łóżek 
Liczba 

leczonych*/ 
Liczba 

osobodni 

Śr. okres 
pobytu* 

Śr. wykorz. 
łóżek Procent 

wykorzyst. 
łóżek 

Liczba 
chorych na       

1 łóżko*/ 

Wskaźnik 
śmiertel- 

ności 

Liczba 
zmarłych 

w dniach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ogółem 
 
 

2007 r. 

 

1 044 12 083 350 092 29,0 335,3 91,9 11,6 0,40 41 

2008 r. 1 055 12 441 365 607 29,4 346,5 94,7 11,8 0,35 36 

2009 r. 1 047 12 496 363 778 29,1 347 95 11,9  bd bd 

oddziały: 

psychiatryczny ogólny 4700 560 6 811 197 863 31,7 357 98 12,1 ٠ ٠ 

rehabilitacji psychiatrycznej 4702 81 520 29 482 56,7 364 100 6,4 ٠ ٠ 

leczenia zaburzeń osobowości 4704 30 147 10 475 71,3 349 96 4,9 ٠ ٠ 

psychogeriatryczny 4712 60 544 20 601 39,5 343 94 9,1 ٠ ٠ 

psychiatryczny pulmonologiczny 4714 35 138 11 609 84,1 332 91 3,9 ٠ ٠ 

psychiatrii sądowej 4732 65 120 23 395 195,0 360 99 1,8 ٠ ٠ 

leczenia alkoholowego, detoks 4742 56 2 206 18 892 34,5 339 93 39,4 ٠ ٠ 

terapii uzależn. od alkoholu, odwyk. 4744 130 1 266 43 457 20,8 332 91 9,7 ٠ ٠ 

neurologiczny 4220 30 744 8 004 10,8 267 73 24,8 ٠ ٠ 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie). 
* stan na dzień 31 XII danego roku. 
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Tabela nr 3.  Specjaliści zatrudnieni podstawowo* w województwie małopolskim według stanu na dzień 31 XII 2009 r. 

Wyszczególnienie 

Zatrudnieni ogółem 

Stopnia 

Specjalności** 
I II 

 Lekarze – specjaliści       

  Psychiatrii 35 139 42 

  Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 11 0 

 Mgr pielęgniarstwa    

  Pielęgniarstwa psychiatrycznego  bd bd bd 

 Psycholodzy: 

  Psychologii klinicznej 51 48 6 

  Psychologii ogólnej  19 9 x 

  Inni psycholodzy 14 4 x 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie). 
 
* zatrudnienie podstawowe w osobach (każdy z zatrudnionych został wykazany tylko raz, bez względu na formę zatrudnienia) w jednostce, która stanowi dla zatrudnionego główne miejsce pracy 
** w kolumnie „Specjalności” wykazuje się specjalizacje zdobyte na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 
stomatologów (Dz. U. nr 85, poz. 784) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779) 
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Tabela nr 4. Zatrudnienie psychologów i instruktorów terapii zajęciowej w województwie małopolskim wg stanu na dzień 31 XII 2009 r. 

Powiat 

Psycholodzy Instruktorzy terapii zajęciowej 

Ogółem 
Pracujący dla których jednostka jest 

głównym miejscem pracy 
Ogółem 

Pracujący dla których jednostka 
jest głównym miejscem pracy 

Ogółem 726 417 119 108 

Kraków 508 307 39 34 

Nowy Sącz 22 9 1 0 

Tarnów 19 16 4 4 

bocheński 6 4 0 0 

brzeski 12 3 1 1 

chrzanowski 17 8 4 4 

dąbrowski 5 1 1 1 

gorlicki 8 5 2 2 

krakowski 10 2 3 2 

limanowski 7 3 0 0 

miechowski 8 4 5 4 

myślenicki 8 7 0 0 

nowosądecki 8 3 4 3 

nowotarski 15 8 10 8 

olkuski 15 7 4 4 

oświęcimski 20 9 25 25 

proszowicki 3 2 1 1 

suski 4 3 2 2 

tarnowski 6 1 0 0 

tatrzański 7 3 8 8 

wadowicki 10 8 5 5 

wielicki 8 4 0 0 

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie). 
 
Tabela nr 5. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
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Lp. Nazwa instytucji organizacji Adres 
Tel./fax/e-mail                   

/strona www/e-mail 

Liczba 
miejsc 
host. 

Formy pomocy Rodzaj poradnictwa Praca ze sprawcą Wymogi formalne 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Karolina 14F                               
32-700 Bochnia 

 
tel. 014/611-28-92,                             
tel. 014/611-28-93 
oik.bochnia@op.pl 
 
 

0 

* poradnictwo                                       
* terapia                                            
* grupa wsparcia 
* udostępnianie miejsca 
całodobowego pobytu w sytuacjach 
uzasadnionych zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta  
 

* psychologiczne                              
* socjalne                                                  
* prawne 

* spotkania indywidualne                 
i grupowe w ramach 
programu korekcyjno- 
edukacyjnego dla 
sprawców przemocy 

* brak skierowań                             
* pomoc nieodpłatna 

2. 
Ośrodek Interwencyjno-
Mediacyjny z Hostelikiem dla 
Osób Doznających Przemocy 

ul. Belna 97                                     
38-340 Biecz  

tel. 661-840-830,                                
693-365-801 

13 
 
* poradnictwo  
* hotel 

* socjalne                                        
* prawne                                                                  
* psychologiczne 

* prowadzenie interwencji                 
i mediacji                                            
* terapia osób i rodzin 
* terapia rodzinna w 
miejscu zamieszkania  

 _ 

3. 
Punkt Interwencji Kryzysowej 
przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzesku  

ul. Wyszyńskiego 6 
32-800 Brzesko  

tel.014/663-00-31  
pcprbrzesko@op.pl  

4 
* poradnictwo  
* schronienie  
* monitoring w środowisku  

* psychologiczne                              
* prawne 
* socjalne                                                   

_ * pomoc nieodpłatna 

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Radziwiłłowska 8b                                        
31-026 Kraków 

tel. 012/421-82-42,                                       
fax. 012/421-69-76, 
oikkrakow@wp.pl        
www.oik.krakow.pl        

23 

* terapia                                  * 
poradnictwo   
  psychologiczne                      * 
grupy wsparcia  

* psychologiczne                                
* prawne 
 * udostępnianie miejsca 
całodobowego pobytu w 
sytuacjach uzasadnionych 
zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta  
 

_  

* udzielanie pomocy jest 
bezpłatne                                        
* nie wymaga 
skierowania 

5. 
Ośrodek dla Osób Dotkniętych 
Przemocą 

Os. Krakowiaków 46                                       
31-946 Kraków  

tel. 012/425-81-70,                    
fax. 012/644-45-05,  
www.krakow.caritas.pl                     
oodp.krakowiakow@ 
caritas.pl 

60 

*całodobowy pobyt                                    
* poradnictwo terapeutyczno-
wspomagające (dla 50 osób – ofiar 
przemocy) 

* psychologiczne                                        
* pedagogiczne                                  
* prawne 
* socjalne 

_  

* pomoc udzielana jest 
bez względu na dochód 
* nie wymaga 
skierowania 

mailto:oik.bochnia@op.pl
mailto:pcprbrzesko@op.pl
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6. 
Ośrodek Pomocy Rodzinie przy 
Konwencie OO. Bonifratrów w 
Konarach 

32-040 Świątniki 
Górne 

tel./fax 012/270-51-61         
www.konary.pl 

14 * schronienie                                                      _ _ _ 

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 5,  
32-400 Myślenice 

012/274-43-35,                              
502-365-520 
oik@powiat-myslenice.pl  

0 

* dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 
dla Osób Uzależnionych i Ich 
Rodzin, przeszkolonych pedagogów 
 i terapeutów, pracowników 
socjalnych, psychologa, 
wolontariuszy                                   
* Gminny Ośrodek Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy                                                          
* Grupa Wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 
* udostępnianie miejsca 
całodobowego pobytu w sytuacjach 
uzasadnionych zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta  

_  _ _  

8. 
Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

ul. Śniadeckich 10a                           
33-300 Nowy Sącz 

Dział profilaktyczno-
terapeutyczny 018/449-
04-90, Dział 
Interwencyjny 018/449-
04-90, Dział Opieki Nad 
Osobami Nietrzeźwymi  
i Bezdomnymi 018/442-
45-42, sekretariat            
018/442-03-52 
fax. wew.15    
sekretariat@soik.pl  
www.soik.pl 

10 

* poradnictwo i terapia indywidualna 
w zakresie: przemocy, problemów 
psychospołecznych, problemów 
rodzinnych, uzależnień, problemów 
ze sferą psychiczną i innych                                      
* rozmowy telefoniczne                        
* bezpośredni kontakt klienta z OIK                                                 
* interwencja                                                               
* prowadzenie hostelu                          
* grupy wsparcia:  
- dla kobiet, współuzależnionych 
ofiar przemocy, dla rodziców, 
których dzieci sprawiają kłopoty 
wychowawcze, dla młodzieży z 
problemami emocjonalnymi 

* interwencje                                      
* wspierające                                    
* profilaktyczne 
informacyjne  
* prawne                                          
* psychologiczne                                   
* pedagogiczne                                    
* socjologiczne  

* Program Korekcyjno-
Edukacyjny dla Sprawców 
Przemocy w Rodzinie  

* skierowanie                     
z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub 
Policji                                              
* wniosek osobisty (bez 
skierowania)                                              
* pomoc nieodpłatna  
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9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Szaflarska 39                                                    
34-400 Nowy Targ 

 018/269-08-07 10 

* doradztwo                                 
 * udostępnianie miejsca 
całodobowego pobytu w sytuacjach 
uzasadnionych zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta (hostel) 

 
* psychologiczne                             
* pedagogiczne                                    
* prawne                                                                      
* socjalne 

 _  _ 

10. 

Powiatowy Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie i Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej  (*) 

ul. Dąbrowskiego 139                                     
32-600 Oświęcim 

tel. interwencyjny:               
033/847-45-55, 510-374-
537, tel./fax. 033/847-46-
48, e-mail: 
wsparcie@akcja.pl  

15 
* poradnictwo indywidualne 
* poradnictwo u specjalistów                                          
* grupa wsparcia 

* psychologiczne                             
* prawne                                       
* pedagogiczne                                 
* dot. uzależnień od 
alkoholu i narkotyków 

_ 
* właściwość miejscowa                         
* poradnictwo bezpłatne 

11. 
Tarnowski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 
Przemocy  (*) 

ul. Szarych  
Szeregów 1                              
33-100 Tarnów 

014/655-36-36            
014/655-66-59                          
e-mail: oiktarnow@op.pl;  
www.oik.tarnow.pl 

24 

* całodobowy pobyt                             
* diagnoza                                     * 
poradnictwo                                           
* terapia                                         * 
mediacje                                         * 
socjoterapia                                   * 
grupy wsparcia                             * 
monitoring  w środowisku 

* psychologiczne                            
* pedagogiczne                                
* socjalne                                       
* prawne                                         
* psychiatryczne  

program korekcyjno-
edukacyjny: grupy osób 
odbywających karę 
pozbawienia wolności  
(2 zakłady karne), 
indywidualne (i/lub 
grupowe) dla sprawców 
na wolności 

* bezpłatnie                                  
* bez skierowań                               
* interwencja kryzysowa 
- mieszkańcy Miasta 
Tarnowa  
* dla ofiar przemocy - 
bez ograniczeń 

12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Jadowniki Mokre 
33-271  
 

014/641-75-01 6 

 
* poradnictwo                            * 
zaspokojenie podstawowych 
potrzeb bytowych                                         
* wyżywienie                               
* udostępnianie miejsca 
całodobowego pobytu w sytuacjach 
uzasadnionych zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta  
 
 

* porady prawne                                
* porady socjalne                               
* porady pedagogiczne                      
* porady psychologiczne  

_  
* bez skierowań                                
* pomoc nieodpłatna 

13. 

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
 w Rodzinie oraz Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej  (*) 

ul. Makuszyńskiego 9                                       
34-500 Zakopane 
www.tatry.pl 

tel. 018/20-644-54 10 

* schronienie                                  * 
grupa wsparcia                              * 
poradnictwo                                         
* terapia rodzinna                                 
* zaspokojenie podstawowych 
potrzeb bytowych                            

* psychologiczne                             
* pedagogiczne                                    
* prawne                                                                      
* socjalne 

_ * pomoc nieodpłatna 

Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki, 2008 r. 
(* w kolumnie „nazwa instytucji” podkreślone zostały OIK będące jednocześnie Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). 
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Tabela nr  6. Placówki terapii uzależnienia i współuzależnienia w Małopolsce – stan na wrzesień 2009 r.  

Jednostka organizacyjna Adres Zakres usług 

MIASTO KRAKÓW 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
Szpital Specjalistyczny im dr J. Babińskiego, ul. Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków 

WOTUW 
Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

ul. Babińskiego 29 
30-393 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

 terapia sprawców przemocy domowej 

WOTUW 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

ul. Babińskiego 29 
30-393 Kraków 

  poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  psychoterapia uzależnienia od alkoholu – program podstawowy 

WOTUW 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

ul. Babińskiego 29 
30-393 Kraków 

  poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  terapia uzależnienia od alkoholu i uzależnień krzyżowych – program podstawowy 

WOTUW         
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych 

ul. Babińskiego 29 
30-393 Kraków 

  poradnictwo medyczne 

  leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (odtrucie) 

  informacja i motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia 

PRO-VITA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Śródmieście 
ul. Estery 6, 31-056 Kraków provita.nzoz@wp.pl 

Poradnia Leczenia  Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia 

ul. Estery 6 
31-056 Kraków 
i  ul. Basztowa 5, Kraków 

  poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  uzależnienie: program podstawowy  i pogłębiony 

  współuzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

  programy dodatkowe: hazard, DDA, uzależnienie od środków psychoaktywnych, nikotyny, terapia sprawców 
przemocy 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
ul. Estery 6 
31-056, Kraków  
ul. Basztowa 5, Kraków 

  poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  uzależnienie – program podstawowy 

Młodzieżowa Poradnia  
Profilaktyczno - Terapeutyczna 

ul. Estery 6 
31-056 Kraków, 
ul. Basztowa 5, Kraków 

 poradnia dla młodzieży nadużywającej alkoholu  i/lub środków psychoaktywnych 

mailto:provita.nzoz@wp.pl
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Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. 
ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków statystyka@cmp.krakow.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia 

ul. Komorowskiego 12 
30-106 Kraków 

  poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień 
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, poradnia@kctu.pl, www.kctu.pl 

KCTU 
Przychodnia Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia 

ul. Wielicka 73 
30-552  Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu, hazardu, nikotyny, Internetu 

 psychoterapia  osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy 

 terapia uzależnienia od narkotyków młodzież, dorośli 

KCTU 
Przychodnia Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia 

Filia: ul. Jerzmanowskiego 40  
30-836 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików 

 terapia dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 

KCTU 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu 

ul. Wielicka 73 
30-552 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu, hazardu – program podstawowy 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 
Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków 

Poradnia Leczenia Uzależnień 
Os. Złotej Jesieni 1 
31-826 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

Pododdział Detoksykacji Oddziału Toksykologii  
i Chorób Środowiskowych 

Os. Złotej Jesieni 1 
31-826 Kraków 

 poradnictwo medyczne 

 leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (odtrucie) 

 informacja i motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia 

Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej „Dobrej Nadziei” 
ul. Batorego 5, 31-135 Kraków, dobra_nadzieja@op.pl, www.sdn.org.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnienia  
od Alkoholu i Współuzależnienia 

ul. Batorego 5 
31-135 Kraków 

 psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu 

 program dla pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 

 psychoterapia osób współuzależnionych 

 konsultacje psychologiczne, psychiatryczne 

 terapia rodzin 

 wyjazdy rehabilitacyjne 

 interwencja kryzysowa 

Poradnia Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia 

ul. Radomska 36 
31-435 Kraków 

Poradnia Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci 
Alkoholików 

ul. Radomska 36 
31-435 Kraków 

 psychoterapia indywidualna (spotkania 1 raz w tygodniu) 

 konsultacje psychiatryczne 

 psychoterapia grupowa (etap początkowy – od października do czerwca) 

 psychoterapia grupowa (etap zaawansowany  – kolejny rok od października do czerwca) 

 w okresie letnim: obozy terapeutyczne i weekendowe warsztaty terapeutyczne 

mailto:poradnia@kctu.pl
http://www.kctu.pl/
mailto:dobra_nadzieja@op.pl
http://www.sdn.org.pl/
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Oddział Dzienny Terapii Uzależnień 
ul. Stoczniowców 7 
30-709 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu – program podstawowy 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" 
ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków, stowarzyszenie.pomocnadlon@op.pl 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
ul. Radzikowskiego 29 
31-315 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „ALKO-MED” 
os. Młodości 9, 31-915 Kraków, alkomed@gmail.com 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
Os. Młodości 9 
31-915 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA” 
Os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków, poradniapema@gmail.com 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
Os. Kolorowe 21 
31-941 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

  NZOZ Specjalistyczna Poradnia Lekarska „ERGOMED” S.C. 
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków, medycyna@pracy.krakow.pl 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
ul. Bonarka 18 
30-415 Kraków 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu 

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 
ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków, mcpilu@wp.pl 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
ul. Stoczniowców 7 
30-709 Kraków 

 terapia indywidualna i diagnoza 

 

mailto:stowarzyszenie.pomocnadlon@op.pl
mailto:alkomed@gmail.com
mailto:poradniapema@gmail.com
mailto:medycyna@pracy.krakow.pl
mailto:mcpilu@wp.pl
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MIASTO NOWY SĄCZ 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MOPiTU) w Nowym Sączu 
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 018/44-07-131, tel /fax. 018/44-20-287 

http:// www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl, e-mail: nsodwyk@poczta.fm  

MOPiTU 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia 

ul. Waryńskiego 1 
33-300 Nowy Sącz 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

 współuzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

 terapia DDA 

 program antynikotynowy 

MOPiTU 
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

ul. Waryńskiego 1 
33-300 Nowy Sącz 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

MOPiTU 
Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla dzieci  
i młodzieży 

ul. Waryńskiego 1 
33-300 Nowy Sącz 

 poradnia dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i w zachowaniu, w tym uzależnionych  
od substancji psychoaktywnych 

MOPiTU 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 

ul. Waryńskiego 1 
33-300 Nowy Sącz 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

  uzależnienie – program podstawowy 

MIASTO TARNÓW 

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 
ul. Lwowska 178 A, 33-100 Tarnów, olu@lukasz.med.pl 

OTUiW  
Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

ul. Lwowska 178 A 
33-100 Tarnów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie:  program podstawowy i pogłębiony 

 współuzależnienie:  program podstawowy, elementy programu pogłębionego 

 terapia DDA 

OTUiW Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu 

ul. Lwowska 178 A 
33-100 Tarnów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy 

OTUiW Całodobowy Oddział  
Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

ul. Lwowska 178 A 
33-100 Tarnów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

http://www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl/
mailto:nsodwyk@poczta.fm
mailto:olu@lukasz.med.pl
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POWIAT CHRZANOWSKI 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie 
Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu 

ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, zla@chrzanow.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu 
ul. Sokoła 19 
32-500 Chrzanów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

Miejskie Centrum Medyczne - Poradnia Uzależnień 
ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż, mcm2005@wp.pl 

Poradnia Uzależnień 
ul. 9 Maja 2 
32-590 Libiąż 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy 

NZOZ Trzebinia Spółka Sp. z. o. o. 
Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 3, Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Grunwaldzka 69, 32-541 Trzebinia 

Poradnia Leczenia Uzależnień 
ul. Grunwaldzka 69 
32-541 Trzebinia 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie –  elementy programu podstawowego 

POWIAT GORLICKI 

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach 
ul. Szpitalna 10 A, 38-300 Gorlice 

spotuiw@wp.pl, www.spotuiw.gorlice.info.pl 

 
Przychodnia Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia 

ul. Szpitalna 10 A 
38-300 Gorlice 

 poradnictwo medyczne  i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

 współuzależnienie: program podstawowy i  pogłębiony 

 terapia DDA 

 program pomocy dla sprawców przemocy 

 program antynikotynowy 

POWIAT KRAKOWSKI 

Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Skale 
(Siedziba Poradni - Cianowice Duże) 

ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, spzozskala@wp.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnień Siedziba Poradni Cianowice Duże 
 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

 

mailto:zla@chrzanow.pl
mailto:mcm2005@wp.pl
mailto:spotuiw@wp.pl
http://www.spotuiw.gorlice.info.pl/
mailto:spzozskala@wp.pl
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POWIAT NOWOTARSKI 

SP ZOZ W Nowym Targu 
ul. Szpitalna 14, 34 - 400 Nowy Targ 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia 

ul. Szpitalna 14 
34-400 Nowy Targ 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie:  program podstawowy, elementy programu pogłębionego 

 współuzależnienie: elementy programu podstawowego 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
ul. Szpitalna 14 
34-400 Nowy Targ 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

Oddział Detoksykacyjny 
ul. Szpitalna 14 
34-400 Nowy Targ 

 poradnictwo medyczne, 

 leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych 

POWIAT LIMANOWSKI 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promedicum" - Centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej 
ul. Matki Boskiej Bolesnej 10, 34-600 Limanowa, 1201437@zoz.org.pl 

Poradnia Terapii Uzależnień 
ul. Matki Boskiej  
Bolesnej 10, 
34-600 Limanowa 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

POWIAT MYŚLENICKI 

SP ZOZ w Myślenicach 
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice 
uzaleznieniamyslenice@op.pl 

 
 
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

 
ul.  Szpitalna 2 
32-400 Myślenice 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 psychoterapia uzależnienia od alkoholu, nikotyny, hazardu i współuzależnienia 

 terapia DDA 

 terapia ofiar przemocy 

POWIAT NOWOSĄDECKI 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
Poradnia dla osób z problemem alkoholowym 

ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica 
nsodwyk@poczta.fm, www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl  

MOPiTU 
Poradnia Dla Osób z Problemem Alkoholowym 

ul. Kraszewskiego 142 
33-380 Krynica 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy i pogłębiony 

 współuzależnienie – program podstawowy i pogłębiony 

mailto:1201437@zoz.org.pl
mailto:uzaleznieniamyslenice@op.pl
mailto:nsodwyk@poczta.fm
http://www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl/
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POWIAT OLKUSKI 

Przychodnia Wielospecjalistyczna 
Poradnia Odwykowa 

ul. Żuradzka 21, 32-300 Olkusz 

Poradnia Odwykowa 
ul. Żuradzka 21 
32-300 Olkusz 

 poradnictwo psychologiczne – program psychoterapii uzależnienia od alkoholu 

 praca z członkami rodzin  – edukacja 

 poradnictwo medyczne (konsultacja psychiatryczna) 

POWIAT OŚWIĘCIMSKI 

NZOZ "VITA" Sp. Z.O.O. 
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1, Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Nosala 7, 32-620 Brzeszcze, nzozvita@neostrada.pl 

 
Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Nosala 7 
32-620 Brzeszcze 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy i  pogłębiony (w tym sesje rodzinne) 

 współuzależnienie – program podstawowy 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach 
Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych 

ul. Sobieskiego 45, 32-650 Kęty, gzoz@gzoz-kety.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych 
ul. Sobieskiego 45 
32-650 Kęty 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Poradnia Odwykowa 
ul. Orzeszkowej 1, 32-600 Oświęcim 

Poradnia Odwykowa 
ul. Orzeszkowej 1 
32-600 Oświęcim 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

 współuzależnienie: program podstawowy i pogłębiony 

 psychoterapia indywidualna dla hazardzistów – terapia DDA 

POWIAT SUSKI 

Przychodnia Specjalistyczna 
Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Handlowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 

Poradnia Leczenia Uzależnień 
ul. Handlowa 1 
34-200 Sucha Beskidzka 

 poradnictwo medyczne  

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

mailto:nzozvita@neostrada.pl
mailto:gzoz@gzoz-kety.pl
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POWIAT TATRZAŃSKI 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
ul. Grunwaldzka 5a, 34-500 Zakopane 

rodzina@mati.zakopane.pl 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
ul. Grunwaldzka 5a 
34-500 Zakopane 

 poradnictwo medyczne  i psychologiczne 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Dla Osób z Problemami Alkoholowymi 

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, szpital_zakopane@wp.pl 

Poradnia Dla Osób z Problemami Alkoholowymi 
ul. Kamieniec 10 
34-500 Zakopane 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy i zaawansowany 

 

POWIAT WADOWICKI 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów 

szpital@szpital.info.pl 

Oddział Leczenia Alkoholowych  
Zespołów Abstynencyjnych 

ul. Dąbrowskiego 19 
34-120 Andrychów 

 poradnictwo medyczne  

 leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
ul. Dąbrowskiego 19 
34-120 Andrychów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie –  program podstawowy 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu 

ul. Dąbrowskiego 19 
34-120 Andrychów 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – program podstawowy 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 
Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice 

Poradnia Leczenia Uzależnień 
ul.  Karmelicka 5 
34-100 Wadowice 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

mailto:rodzina@mati.zakopane.pl
mailto:szpital_zakopane@wp.pl
mailto:szpital@szpital.info.pl
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POWIAT WIELICKI 

NZOZ Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 
Poradnia Terapii Uzależnień 

ul. Stefana Batorego 41 C, 32-005 Niepołomice 

Poradnia Terapii Uzależnień 
ul. Stefana Batorego 41 C 
32-005 Niepołomice 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie – elementy programu podstawowego 

Poradnia Terapii Uzależnień 
ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka 

Poradnia Terapii Uzależnień 
ul. Pocztowa 1 
32-020 Wieliczka 

 poradnictwo medyczne i psychologiczne 

 uzależnienie: program podstawowy 

 współuzależnienie: program podstawowy 

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i  Współuzależnienia w Krakowie. 
 
Brak lecznictwa ambulatoryjnego (placówek terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia) w następujących powiatach: 

 Powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, 

 Powiat miechowski (zlikwidowano  jedyną Poradnię Leczenia Uzależnień przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 

 

 
Tabela nr 7. Baza placówek terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyków) w województwie małopolskim.  

PLACÓWKI AMBULATORYJNE 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES ZAKRES USŁUG 

Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia 
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków 

31-143 Kraków 
ul. Basztowa 15 
tel/fax.: 012/4225599 
e-mail: pspp@neostrada.pl 
strona www: www.pspp.pl  

 Spotkania indywidualne:  
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa, konsultacje  

 Spotkania grupowe:  
- grupa rozwoju osobistego (dla młodzieży i studentów) 
- grupa dramowa (dla młodzieży i studentów) 
- grupa superwizyjna (dla pedagogów szkolnych) 
- warsztaty (dla młodzieży) 
1. tematyka:  

a. profilaktyka uzależnień 
b. integracja 
c. rozwiązywanie konfliktów 
d. komunikacja 
e. sposoby radzenia sobie ze stresem 

 Szkolenia:  
- roczny staż psychoedukacji i profilaktyki (dla studentów) 
- warsztaty i treningi (dla nauczycieli) 

Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR  

31-063 Kraków 
ul. św. Katarzyny 3 
tel. 012/430-61-35 
poradnia@monar.krakow.pl 
www.poradnia.krakow.pl  

 Diagnostyka uzależnień 

 Poradnictwo 

 Terapia indywidualna 

 Terapia grupowa ( grupa dla młodzieży oraz osób uzależnionych) 

 Kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego 

 Konsultacje lekarza psychiatry 

 Skierowania na różnorodne formy terapii, m.in. programy substytucyjne, readaptacyjne 

 Poradnictwo, diagnostyka i terapia indywidualna dla: 
- osób uzależnionych od narkotyków 
- osób z problemami natury psychologicznej związanymi używających narkotyków 
(nieuzależnionych/eksperymentujących) 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolskie 
Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 

30-709 Kraków 
ul. Stoczniowców 7 
tel. 012/262-95-49 
e-mail: mcpilu@wp.pl  

 Specjalizacja: psychiatria - potencjalne leczone schorzenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
 -zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji     
  psychoaktywnych 
 - zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) 
 - zaburzenia zachowania emocji w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym                              

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie 
Centrum Terapii Uzależnień 

30-552 Kraków 
ul. Wielicka 73  
tel. 012/42-55-747 

 Udzielane są następujące usługi medyczno – terapeutyczne: 
- świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, internetu, nikotyny, hazardu 
- świadczenia dla osób współuzależnionych 
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e-mail: poradnia@kctu.pl 
http: www.kctu.pl 

- świadczenia dla osób doświadczających przemocy  
- świadczenia dla młodzieży ryzykownie pijącej i ich rodzin 
- świadczenia dla młodzieży eksperymentującej/uzależnionej od środków psychoaktywnych 
- świadczenia dla młodzieży i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin 
- świadczenia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i młodych DDA 
- program terapeutyczny realizowany jest poprzez świadczenia indywidualne, grupowe oraz rodzinne 

Poradnia Profilaktyczno-Społeczna Towarzystwa  
"Powrót z U" 

31-552 Kraków,                                                   
ul. Bobowskiego 10   
tel. zaufania: 012/412-77-22                                     

 Konsultacje 

 Porady 

 Grupy wsparcia 

 Telefon zaufania 

 Edukacja z zakresu uzależnienia i współuzależnienia 

 Edukacja na temat działania środków zmieniających świadomość 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

31-026 Kraków 
ul. Radziwiłłowska 8b 
tel. 24h:  012/421-92-82 
e-mail: oik@oik.krakow.pl 
www.oik.krakow.pl 

 W ramach Programu Pomocy ofiarom Przestępstw i Patologii Społecznych udziela: 
- bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy psychologicznej                                              
- bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego 
- konsultacji psychiatrycznych dla ofiar przestępstw i patologii społecznych 
 Ponadto:                                                                                                     
- prowadzenie  szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej dla różnych środowisk i grup zawodowych – lekarzy   
  rodzinnych, studentów psychologii i socjologii, doraźnie dla policjantów 
  kuratorów sądowych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli 
- umożliwienie odbywania staży i praktyk dla studentów oraz psychologów w toku zdobywania 
  specjalizacji klinicznej 

Poradnia Leczenia Uzależnień – Poradnia metadonowa 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie 

31-826 Kraków 
os. Złotej Jesieni 1 
tel:012/64-68-432 

 Leczenie uzależnionych i współuzależnionych 

 Porady: diagnostyczne, terapeutyczne, instruktora terapii uzależnień 

 Sesje psychologii indywidualnej, grupowej, rodzinnej 

 Sesje psychoedukacyjne 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
Stowarzyszenie „RODZINA” 

34-500 Zakopane  
ul. Grunwaldzka 5a  
tel. 018/20-17-200 

 Terapie indywidualne i grupowe 

 Leczenie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu 

 Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzaleznionych 

 Dodatkowa działalność profilaktyczna: dla uczniów, nauczycieli, grup zawodowych, warsztaty dla młodzieży  

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach 
38-300 Gorlice  
ul. Szpitalna 10 A 
tel. 018/ 352-77-45 

 Specjalizacje: psychiatria. Leczenie uzależnień dla rodzin, dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci 
Alkoholików 

 Punkt pomocy rodzinie 

 Okresowo tworzenie grup dla osób uzależnionych od nikotyny, hazardu 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
33-300 Nowy Sącz 
ul. Waryńskiego 1                                                                                        
tel.018/44-07-131 

 Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży 

 Program terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

 Program edukacyjno-terapeutyczny dla rodziców 

 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od substancji Psychotropowych 

 Program terapeutyczny dla pijących bądź narkotyzujących się nastolatków         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mailto:oik@oik.krakow.pl
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień - MONAR 

33-300 Nowy Sącz 
ul. Narutowicza 6                                                                                                               
tel. 018/443-74-44 

 Oddział dziennej terapii uzależnień od środków psychoaktywnych 

Ośrodek Wspierania Rodziny 
Punkt Konsultacyjny 

34-120 Andrychów 
ul. Metalowców 10 
tel. 033/875-47-05 
tel. 033/875-24-29 

 Ośrodek składa się z trzech zasadniczych działów:  
- Dział Pomocy Rodzinie - zapewnia pomoc w zakresie konsultacji psychologicznej, pedagogicznej 
  rodzinnej, prawnej, psychiatrycznej, a także w dziedzinie uzależnień 
- Świetlica Terapeutyczna 
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

    Dodatkowe usługi:                                 
- Konsultacje specjalistyczne 
- Terapia 
- Interwencja kryzysowa 
- Hostel 
- Klub Młodzieżowy "Napięcie" 
- Gabinet Fizykalnego Wspomagania Zdrowia 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

32-602 Oświęcim 
Pl. Maksymiliana Męczennika 2                           
tel. 033/844-03-70                                                
www.psowioik-oswiecim.pl 

 Edukacja klienta odnośnie przysługujących mu praw i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej 

 Udzielanie wsparcia 

 Udzielanie istotnych dla klienta informacji 

 Interwencje w sprawach ofiar i wejścia w środowiska rodzinne 

 Mediacje rodzinne 

 Rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze 

 Współpraca z instytucjami 

 Zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej 

 Poradnictwo pedagogiczne 

 Poradnictwo rodzinne 

 Poradnictwo psychologiczne 

 Poradnictwo prawne 

ODDZIAŁY / PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES ZAKRES USŁUG 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Monar  
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Dla Osób 
Uzależnionych od Środków Odurzających – 
Detoksykacja w Krakowie 

31-983 Kraków 
ul. Suchy Jar 4a 
tel. 012/ 645-06-10 
olr@monar.krakow.pl   
http: www.monar.kki.pl 

 Proces detoksykacji w OLR składa się z dwóch uzupełniających się metod tj.: 

 Farmakoterapii – dostosowanej  indywidualnie do stopnia uzależnienia pacjenta, 

 Psychoterapii  – diagnoza i autodiagnoza pacjenta,  praca nad motywacją do podjęcia dalszego  leczenia/ 
ustalanie miejsc i terminów kontynuacji leczenia w Ośrodkach Terapii Długoterminowej /OTD/ , edukacja  
w zakresie HIV/ AIDS. 

Oddział Detoksykacji Kliniki Toksykologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie 

31-826 Kraków 
Os. Złotej Jesieni 1  
tel. 012/646-83-80 

 Diagnostyka i terapia ostrych i przewlekłych zatruć wywołanych ksenobiotykami; 

 Leczenie detoksykacyjne osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;    

 Przeprowadzanie zabiegów dializy albuminowej wątroby, wspomagających leczenie zarówno ostrej, jak  
i przewlekłej zaostrzonej niewydolności wątroby; 
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 Stanowi bazę naukowo-dydaktyczną Kliniki Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzenie badań klinicznych, działalności dydaktycznej dla 
studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz szkoleń z zakresu toksykologii 
 w ramach staży specjalizacyjnych z zakresu toksykologii klinicznej oraz medycyny ratunkowej;  

  Posiada stale uaktualnianą komputerową bazę danych dotyczącą toksyczności ksenobiotyków, diagnostyki  
i leczenia zatruć; 

  Udzielanie całodobowych konsultacji toksykologicznych dla pracowników służby zdrowia i osób fizycznych;  

 Całodobowo działa Pracownia Toksykologiczna, która wykonuje oznaczenia ksenobiotyków w płynach 
biologicznych (krew, mocz), zarówno na potrzeby pacjentów Oddziału Toksykologii, pacjentów leczonych  
w innych jednostkach służby zdrowia i osób prywatnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

105 

 

PLACÓWKI STACJONARNE 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES ZAKRES USŁUG 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Monar  
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Krakowie 
„DOM MONARU” 

31-983 Kraków 
ul. Suchy Jar 4 
tel. 012/645-09-67 
domm@monar.krakow.pl 
http: www.monar.kki.pl 

 Dla pacjentów powyżej 18 r.ż.: 
- psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, 
- psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, 
Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 miesięcy, 
Model pracy- społeczność terapeutyczna:  
- grupa nauki komunikacji - poniżej 6 mies. w ośrodku,  
- grupa pracy nad otwartością - powyżej 6 mieś. w ośrodku,  
- obozy terapeutyczne - letni i zimowy, 
- placówka prowadzi sanatorium. 

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Monar 
„DOM GWAN” Dla Osób Uzależnionych z Nawrotami 
Choroby w Krakowie 

31-983 Kraków 
ul. Nadbrzezie 25 
tel. 012/681-00-66 
e-mail:dom-gwan@monar.krakow.pl 
http: www.monar.kki.pl 

 Leczenie somatyczne, 

 Leczenie psychiatryczne,  

 Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,  

 Poradnictwo dla osób uzależnionych,  

 Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych, 

 Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych,  

 Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych, 

 Przeprowadzanie badań na zakażenia: HIV, HCV, HBV,  

 Wystawianie skierowań na badania stwierdzające zakażenia HIV, HCV, HBV, 

 Przyjmowanie osób zobowiązanych przez sąd do leczenia w drodze probacji, 

 Inne: rozwój zainteresowań, nauka rozmowy, praca nad asertywnością, praca nad agresją. 

Ośrodek Leczenia Uzależnień „FORMACJA” 
30-305 Kraków  
ul. Różana 3 
tel. 012/267-33-06 

 Leczenie somatyczne;  

 Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, 

 Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,  

 Wystawianie skierowań na badania stwierdzające zakażenia HIV, HCV, HBV, 

 Przyjmowanie osób zobowiązanych przez sąd do leczenia w drodze probacji. 

NZOZ Dom MONARU filia w Wierzbiu 

32-250 Charsznica  
Wierzbie 32 
tel. 012/645-09-67 
e-mail: domm@monar.krakow.pl 
http: www.monar.kki.pl 

 Leczenie somatyczne,  

 Leczenie psychiatryczne,  

 Poradnictwo dla osób uzależnionych, 

 Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych, 

 Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych, 

 Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych, 

 Kursy zawodowe, 

 Przeprowadzanie badań na zakażenia: HIV, HCV, HBV, 

 Wystawianie skierowań na badania stwierdzające zakażenia HIV, HCV, HBV, 

 Przyjmowanie osób zobowiązanych przez sąd do leczenia w drodze probacji, 

 Inne: hodowla zwierząt, uprawa roślin, obozy zimowe i letnie. 
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Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym 
HOSTEL – Mieszkania Readaptacyjne 

Wieliczka-Barycz 
ul. Sadowa 117a,119,121 
tel: 0- 606-20-31-56, 
 0- 606-78-39-31 
hostel@ktpu.krakow.pl  
http: www.monar.kki.pl 

 Hostel dysponuje czterema mieszkaniami dla rodzin (dwa pokoje kuchnia i łazienka) oraz dwoma 
samodzielnymi mieszkaniami (pokój, kuchnia i łazienka). Jeden budynek przystosowany jest do zamieszkania 
dla osób samotnych. Na każdej kondygnacji znajdują się trzy pokoje wspólna kuchnia i łazienka. Wszystkie 
pomieszczenia są umeblowane i wyposażone w niezbędne urządzenia. 

 Osoby mieszkające w hostelu mają dostęp do: 
- systemu wsparcia w sytuacjach kryzysowych,  
- warsztatów na temat zapobiegania nawrotom choroby 

 Zostały stworzone warunki dla rozwoju rodzin, 

 W miarę potrzeb służą pomocą specjaliści tj: psycholog, prawnik, 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

Stowarzyszenie MONAR 
Dom dla Samotnych Matek 

33-170 Tuchów  
ul. Daleka 3 
tel. 0-601 259 539, 
 0-661 961 765 
tuchow@monar.krakow.pl 
igorski@galas.net.pl 
http: www.monar.kki.pl 

 Całodobowa opieka nad podopiecznymi; 

 Uczestniczenie w programach pomocy bezdomnym; 

 Wspomaganie w usamodzielnieniu się poprzez praktyki, kursy komputerowe, 

 Ośrodek uczestniczy również w życiu gminy (parareferendum europejskie, prace porządkowe na terenie 
miasta itp.), 

  Świadczenie usług socjalnych, 

 Celem ośrodka jest poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Hostel – mieszkania readaptacyjne „Nadzieja” 

ul. Trzebińska 4 
32-540 Bolęcin 
tel kontaktowy: 505 164 139. 
e-mail: bolecin@ktpu.krakow.pl 
www.monar.krakow.pl/ctn/bolecin.ht
m 

 Główne zadanie - pomoc w readaptacji mieszkańców placówki i nabycie przez nich umiejętności niezbędnych 
do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, zgodnych z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i prawnymi 
po ukończeniu leczenia odwykowego, 

 Mieszkańcy placówki zajmują się także usuwaniem deficytów związanych z okresem aktywnego uzależnienia, 

 Możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego, pomocy w wychodzeniu z bezdomności oraz innych form 
pomocy socjalnej. 

Towarzystwo Pomocy Uzależnionym 
Noclegownia dla Osób Uzależnionych 

30-694 Kraków  
ul. Krzemieniecka 63 
tel. 012/653-30-15 
noclegownia@ktpu.krakow.pl  
http: www.monar.kki.pl 

 Miejsca noclegowe dla czynnych narkomanów. 

DOMY WSPÓLNOTY W CENACOLO W POLSCE – dom 
w Porębie Radlnej koło Tarnowa 

tel. 014/679-51-23 
 www.nie-narkotykom.sos.pl 

   Prowadzenie własnego gospodarstwa na terenie ośrodka, 

   Ośrodek nie korzysta z żadnych dotacji. 

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzaleznień i  Współuzależnienia w Krakowie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5. ZESPÓŁ ZADANIOWY ORAZ WYKAZ EKSPERTÓW Z GŁOSEM DORADCZYM DS. OPRACOWANIA DRUGIEJ EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU OCHRONY 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015. 
 
Tabela nr 1. Zespół zadaniowy ds. opracowania drugiej edycji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (zgodnie z zarządzeniem nr 125/2009  
Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19.10.2009 r. z późn. zm.) 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Instytucja 
Funkcja pełniona w 
zespole 

1. Wojciech Kozak 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego sprawujący opiekę 
merytoryczną i konsultacyjną nad sprawami zdrowia 

Zarząd Województwa Małopolskiego  Przewodniczący 

2. Anita Orzeł – Nowak  z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
w Krakowie 

Zastępca 

3. Agata Komisarz Inspektor w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
w Krakowie  

Sekretarz 

4. Małgorzata Radwan - Ballada 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia  
Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Komisja Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa 
Małopolskiego 

 

5. Andrzej Hyży  Główny Specjalista Zespołu ds. Sportu i Marketingu Sportowego 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
w Krakowie 

 

6. Robert Manys Inspektor – stanowisko ds. inwestycji  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
w Krakowie 

 

8. Barbara Szulia-Flak 
Podinspektor Zespołu  
ds. Planowania Budżetu i Analiz 

Departament Budżetu i Finansów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 w Krakowie 
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Tabela nr 2. Wykaz ekspertów z głosem doradczym dla Zespołu Zadaniowego  ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrow ia Psychicznego na lata 2011-2015. 
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2009 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19.10.2009 r. z póżn. zm ).                 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Instytucja 

1. Anna Czech Dyrektor Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie 

2. Marzena Grochowska Dyrektor Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie 

3. Ewa Potocka Dyrektor Szpital Powiatowy w Chrzanowie 

4. Marian Sołtysiewicz Dyrektor Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

5.  Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

6.  Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

7. Jacek Bomba 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci  
i Młodzieży 

Katedra Psychiatrii CM UJ 

8. Andrzej Cechnicki 
Koordynator ogólnopolskiego programu Schizofrenia: 
otwórzcie drzwi 

Katedra Psychiatrii, Pracownia Psychiatrii Środowiskowej  CM UJ 

9. Krzysztof Walczewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie  

10. Krystyna Sosińska-Stępniewska Ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie 

11. Jan Smolik  
Starszy inspektor w Oddziale Ochrony Zdrowia  
i Rejestrów 

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

12. Paweł Łach Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

13. Bożena Borysewicz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie   


