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INFORMACJE SYGNALNE 

20.12.2019 r. Ochrona zdrowia w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
 

W 2018 r. w odniesieniu do 2013 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim zwiększyła się liczba personelu 
medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem. 
Największy wzrost odnotowano wśród fizjoterapeutów 
(o 26,0%). Liczba lekarzy wzrosła o 15,5%. Co ważne,  
w omawianym okresie przybyło również lekarzy 
specjalistów (o 12,5%). Nieznacznie zwiększyła się także 
liczebność, najliczniejszej grupy zawodowej personelu 
medycznego, tj. pielęgniarek (o 0,6%).  
 

Podstawowym zadaniem sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia jest zapewnienie 
dostępu do kadry medycznej, a także dbanie o jakość oferowanych usług. Wzrost poziomu 
usług świadczonych społeczeństwu prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców. 
 
KADRA MEDYCZNA 
W 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie dysponowało większą kadrą osób posiadających 
prawo wykonywania zawodu medycznego niż kadrą bezpośrednio sprawującą opiekę nad pa-
cjentami1 – podobna sytuacja dotyczyła kraju.  

W analizowanym roku uprawnienia do wykonywania zawodu posiadało w województwie  
6,6 tys. lekarzy, 1,4 tys. lekarzy dentystów, 14,6 tys. pielęgniarek2, 2,0 tys. położnych3, 1,6 tys. 
farmaceutów4 oraz 1,0 tys. diagnostów laboratoryjnych. W odniesieniu do 2013 r. odnotowano 
przyrost we wszystkich wymienionych zawodach medycznych, przy czym największy wśród 
położnych (o 8,8%).  

W 2018 r. w porównaniu z 2013 r., oprócz wzrostu liczby uprawnionych do wykonywania za-
wodu medycznego, odnotowano także w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczeb-
ności poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych pracujących bezpośred-
nio z pacjentami. W analizowanym okresie liczba lekarzy zwiększyła się o 15,5% (w kraju  
o 5,0%) do 5,2 tys. osób. W 2018 r. stanowili oni 78,3% lekarzy posiadających uprawnienia  
do wykonywania tego zawodu w województwie. Lekarze pracujący bezpośrednio z pacjentami  
w województwie stanowili 5,8% tej grupy w kraju, tj. o 0,5 p. proc. więcej niż w 2013 r. Wśród 
nich ponad połowę (53,5%) stanowiły kobiety. 

Tablica 1. Pracownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentema 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 
2018 

ogółem 2013=100 Polska=100 

Lekarze 4499 5197 115,5 5,8 

Lekarze dentyści 690 754 109,3 5,8 

Farmaceuci 1272 1427 112,2 4,9 

Pielęgniarki 10739 10799 100,6 5,6 

Położne 1263 1277 101,1 5,6 

Fizjoterapeuci 1441 1816 126,0 6,5 

Diagności laboratoryjnib 593 691 116,5 5,9 

a Bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji państwowej lub samo-
rządu terytorialnego albo Narodowy Fundusz Zdrowia. b Analitycy medyczni i inni pracownicy z wyższym wy-
kształceniem, np. chemicy, fizycy, mikrobiolodzy.  

                                                           
1 Bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji państwowej lub samo-

rządu terytorialnego albo Narodowy Fundusz Zdrowia. 
2 Łącznie z magistrami pielęgniarstwa. 
3 Łącznie z magistrami położnictwa. 
4 Bez techników farmacji. 
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W końcu 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 3,7 tys. lekarzy specjali-
stów5 (6,1% wszystkich lekarzy specjalistów w kraju), tj. o 12,5% więcej niż w 2013 r. (w kraju 
więcej o 4,5%). Ze wszystkich lekarzy pracujących w województwie, lekarze specjaliści stano-
wili 71,2% (5. lokata wśród wszystkich województw). W porównaniu z 2013 r. ich udział zmalał  
o 2,0 p. proc., a w porównaniu z danymi dla kraju w 2018 r. był większy o 3,7 p. proc.  

Tablica 2. Lekarze specjaliścia w województwie kujawsko-pomorskim 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 
2018 

ogółem 2013=100 Polska=100 

Lekarze ogółem 3292 3702 112,5 6,1 

w tym specjaliści w zakresie:     

Anestezjologii i intensywnej terapii   189 237 125,4 6,1 

Chirurgiib 493 553 112,2 6,5 

Chorób płuc 61 70 114,8 5,5 

Chorób wewnętrznych 384 388 101,0 6,1 

Dermatologiic i wenerologii   57 62 108,8 7,3 

Kardiologiic   116 174 150,0 5,8 

Medycyny rodzinnej    316 362 114,6 5,4 

Neurologiicd   121 126 104,1 5,3 

Okulistyki    116 120 103,4 6,1 

Onkologiie   26 47 180,8 5,9 

Otolaryngologiicf   80 82 102,5 6,2 

Pediatrii   235 223 94,9 6,2 

Położnictwa i ginekologii   214 223 104,2 6,1 

Psychiatriic   145 142 97,9 6,0 

Radiodiagnostykig   132 164 124,2 6,8 

a Ze specjalizacją II stopnia i z tytułem specjalisty. b Chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, ortopedii  
i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii, chirurgii onkologicznej, plastycznej  
i szczękowej, kardiochirurgii oraz urologii i chirurgii naczyniowej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi.  
d–f Również: d — neuropatologii, e — patologii onkologicznej oraz onkologii i hematologii, f — radioterapii  
onkologicznej i radiologii dziecięcej. g Łącznie z otorynolaryngologią. 

Z ogólnej liczby lekarzy specjalistów pracujących w województwie w końcu 2018 r. największy 
odsetek stanowili chirurdzy (14,9%). Stan liczebny wspomnianej grupy specjalistów zwiększył 
się w odniesieniu do 2013 r. o 12,2%. Oprócz chirurgów, pod względem liczebności wyróżniali 
się także lekarze specjaliści w zakresie: chorób wewnętrznych (10,5% ogółu lekarzy specjali-
stów), medycyny rodzinnej (9,8%), anestezjologii i intensywnej terapii (6,4%),  
a także pediatrii oraz położnictwa i ginekologii (udział każdej z wymienionych grup to 6,0%). 

W 2018 r. w porównaniu z 2013 r. zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim 
zmiany liczebności lekarzy poszczególnych specjalizacji. Największy wzrost wystąpił wśród 
lekarzy specjalistów w zakresie onkologii (o 80,8%). Wyraźnie wzrosła także liczba kardiolo-
gów (o 50,0%), specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (o 25,4%), radio-
diagnostyki (o 24,2%), chorób płuc (14,8%) oraz medycyny rodzinnej (14,6%). Zmalała m.in. 
liczba lekarzy pediatrów (o 5,1%). 

W województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2018 r. bezpośrednio z pacjentami pracowało 
0,8 tys. lekarzy dentystów, tj. o 9,3% więcej niż w 2013 r. Stanowili oni 52,6% lekarzy denty-
stów posiadających prawo wykonywania tego zawodu w województwie. Niemal ¾ z nich to 
kobiety. W latach 2013-2018 liczebność lekarzy dentystów legitymujących się specjalizacją  
w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła o 13,1% (w kraju wzrost o 4,0%).  

W końcu 2018 r. względem 2013 r. w województwie wystąpił także nieznaczny wzrost (o 0,6%) naj-
większej liczebnie grupy pracowników medycznych wśród pracujących bezpośrednio z pacjen-
tami, tj. pielęgniarek. Warto zaznaczyć, że w kraju w porównywanych latach odnotowano ich spa-
dek o 3,8%. 

Do dyspozycji pacjentów w województwie w końcu 2018 r. było 5,6% wszystkich pielęgniarek  
w kraju. Stanowiły one 74,0% liczby uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Spośród 
pracujących pielęgniarek 20,2% posiadało tytuł magistra (o 5,2 p. proc. więcej niż w 2013 r.) 

                                                           
5 Dane dotyczą specjalistów ze specjalnością II stopnia oraz posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej 
dziedzinie medycyny. 
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W omawianym latach w województwie przybyło także położnych (o 1,1%). Ta licząca w 2018 r.  
1,3 tys. osób grupa zawodowa stanowiła 5,6% ogólnej liczby położnych w kraju. Pracujące bez-
pośrednio z pacjentami położne to 64,2% uprawnionych do pracy w tym charakterze w woje-
wództwie. Tytułem magistra w końcu 2018 r. dysponowało 14,3% położnych, tj. o 8,0 p. proc. 
więcej niż w 2013 r.  

W końcu 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się 
także (o 12,2%) kadra farmaceutów stanowiąca 4,9% ogólnej liczby farmaceutów pracujących  
w kraju. W zawodzie tym w województwie pracowało 89,1% wszystkich zarejestrowanych farma-
ceutów uprawnionych do wykonywania tego zawodu. W większości (79,9%) były to kobiety.  

W latach 2013-2018 największy wzrost wśród pracowników medycznych (o 26,0%) dotyczył  
fizjoterapeutów. W końcu 2018 r. w województwie pracowało 6,5% wykonujących ten zawód  
w kraju. Spośród wszystkich fizjoterapeutów 71,1% to osoby z wykształceniem wyższym.  

Wzrosła także w omawianym okresie w województwie kujawsko-pomorskim (o 16,5%) liczba 
diagnostów laboratoryjnych6. W końcu 2018 r. stanowili oni 5,9% ogółu diagnostów laborato-
ryjnych w kraju.  

Uzupełnienie omówionej wyżej kadry stanowią pracownicy średniego personelu medycz-
nego. W końcu 2018 r. w porównaniu z 2013 r. największy wzrost w województwie (niemal  
20-krotny) wystąpił wśród techników farmaceutycznych. W końcu 2018 r. w zawodzie tym  
pracowało 1,9 tys. osób (5,3% wszystkich w kraju). Spośród licznie reprezentowanych grup 
średniego personelu medycznego w omawianym okresie zwiększyły się także zasoby kadrowe 
m.in.: 

 opiekunów medycznych – wzrost o 235,1% do 0,7 tys., 
 higienistek stomatologicznych – o 113,5% do 0,2 tys., 
 asystentek stomatologicznych – o 17,4% do 0,4 tys., 
 ratowników medycznych – o 13,5% do 0,6 tys., 
 techników elektroradiologii – o 8,8% do 0,4 tys., 
 techników masażystów – o 7,3 % do 0,2 tys., 
 terapeutów zajęciowych – wzrost o 3,3% do 0,1 tys. 

Zmalała natomiast liczebność m.in.: 
 techników technologii żywienia7 – spadek o 27,4% do 0,1 tys., 
 techników fizjoterapii – spadek o 23,9% do 0,5 tys., 
 techników analityki medycznej – spadek o 21,0% do 0,4 tys. 

Miarą dostępu ludności do kadry medycznej jest wskaźnik wyrażający liczbę pracowników 
medycznych przypadających na 10 tys. ludności. Wskazuje on, że w analizowanym okresie na-
stąpiła poprawa dostępności mieszkańców w omawianym zakresie. 

Wykres 1. Pracownicy medyczni w województwie kujawsko-pomorskim  

Stan w dniu 31 XII 

W końcu 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim przypadało średnio 25 lekarzy na  
10 tys. mieszkańców (5. pozycja wśród wszystkich województw; w kraju 23 lekarzy). Było to 
więcej o 4 lekarzy na 10 tys. ludności niż w tym czasie w 2013 r. Polepszyła się także relacja 
analizowanego wskaźnika w województwie względem średniej krajowej. W końcu 2013 r. przy-
padał w województwie średnio 1 lekarz na 10 tys. ludności mniej niż w kraju, natomiast w 
końcu 2018 r. różnica zwiększyła się na korzyść województwa do 2 lekarzy na 10 tys. ludności.  

                                                           
6 Bez techników analityki medycznej. 
7 W poprzednich latach osoby ze średnim wykształceniem wykonujące ten zawód określane były jako dietetycy. 
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Ważnym aspektem wpływającym na dostępność lekarzy pracujących z pacjentami jest ich 
rozmieszczenie w województwie. W Kujawsko-Pomorskim występuje zróżnicowanie pod 
względem liczby lekarzy przypadających przeciętnie na 10 tys. mieszkańców. Najkorzystniej-
szą sytuację w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, zaobserwowano w miastach na 
prawach powiatu. Spośród nich największa liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkań-
ców w analizowanym roku przypadała w Bydgoszczy (66 lekarzy), natomiast najmniejsza we 
Włocławku (28). W przypadku wskaźnika w powiatach, jego wartości były wyraźnie niższe wa-
hając się od 19 lekarzy przypadających średnio na 10 tys. mieszkańców w powiecie aleksan-
drowskim do 4 lekarzy na 10 tys. mieszkańców w powiecie włocławskim.  

Mapa 1. Dostępność do lekarzy i pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

Spośród miast na prawach powiatu w 2018 r. w odniesieniu do 2013 r. dostępność do lekarza 
najbardziej poprawiła się w Bydgoszczy – wzrost średnio o 13 lekarzy przypadających na 10 tys. 
mieszkańców. Natomiast we Włocławku wzrost wartości wskaźnika był najmniejszy (o 1 lekarza 
na 10 tys. mieszkańców).    

W porównywanych latach spośród 19 powiatów poprawę dostępności do lekarza odnotowano  
w 10 z nich, przy czym najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie żnińskim (o 4 lekarzy 
więcej na 10 tys. mieszkańców). W 5 powiatach wartość wskaźnika nie zmieniła się, natomiast 
w pozostałych była niższa niż w 2013 r. Liczba lekarzy przypadająca średnio na 10 tys. ludno-
ści zmalała najbardziej (o 2 lekarzy) w powiecie radziejowskim. 

W województwie kujawsko-pomorskim nastąpiła też poprawa dostępu mieszkańców do leka-
rzy specjalistów. W końcu 2018 r. średnio przypadało ich 18 na 10 tys. ludności (2. lokata 
wśród wszystkich województw). Wartość wskaźnika była wyższa o 2 lekarzy specjalistów na  
10 tys. ludności zarówno w porównaniu z notowaną w województwie w 2013 r., jak i w kraju  
w 2018 r. Względem 2013 r. zwiększyła się ona, bądź utrzymała się na niezmienionym pozio-
mie we wszystkich najliczniej reprezentowanych grupach lekarzy specjalistów w wojewódz-
twie. W analizowanych latach najbardziej polepszył się dostęp do chirurgów i kardiologów.  

Dane statystyczne wskazują również na nieznaczną poprawę dostępu mieszkańców do leka-
rzy dentystów. W końcu 2018 r. średnio w województwie kujawsko-pomorskim przypadało  
4 lekarzy dentystów na 10 tys. ludności, tj. o 1 więcej na 10 tys. mieszkańców niż średnio  
w kraju (w 2013 r. 3 lekarzy dentystów na 10 tys. ludności).   

W 2018 r. najwięcej zarówno 
lekarzy, jak i pielęgniarek przy-
padało na 10 tys. mieszkańców 
w Bydgoszczy  
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W końcu 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim przypadały średnio 52 pielęgniarki  
na 10 tys. ludności (w kraju 50; 7. pozycja wśród województw). Było to o 1 pielęgniarkę na 10 tys. 
więcej niż w 2013 r. Wyraźna poprawa wartości omawianego wskaźnika wystąpiła wśród pielę-
gniarek legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim (z 8 w 2013 r. do 10 w 2018 r. 
przypadających na 10 tys. ludności), co wskazuje na poprawę dostępu ludności do tej grupy za-
wodowej.   

Najlepszą dostępność do usług pielęgniarskich w przekroju terytorialnym obserwuje się  
w miastach na prawach powiatu. Najwięcej pielęgniarek, bo 111 w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców w końcu 2018 r., przypadało w Bydgoszczy. Natomiast najmniej we Włocławku 
(65 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców). W powiatach analizowany wskaźnik osiągnął niższe 
wartości — od 63 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców w powiecie aleksandrowskim do 9 pie-
lęgniarek na 10 tys. ludności w powiecie bydgoskim.  

W 2018 r. w odniesieniu do 2013 r. dostęp mieszkańców do omawianej grupy zawodowej per-
sonelu medycznego zwiększył się w 2 miastach na prawach powiatu, przy czym najbardziej 
sytuacja poprawiała się w Bydgoszczy (o 12 pielęgniarek na 10 tys. ludności więcej). W przy-
padku Torunia i Włocławka wartość wskaźnika nie zmieniła się. 

Spośród powiatów sytuacja poprawiła się w 5, przy czy najbardziej w powiecie radziejowskim  
i żnińskim (wzrost w każdym z wymienionych powiatów średnio o 4 pielęgniarki na 10 tys. ludno-
ści). W powiecie włocławskim w porównywanych latach wartość wskaźnika nie zmieniła się  
(13 pielęgniarek na 10 tys. ludności). W pozostałych powiatach odnotowano spadek liczby przy-
padających pielęgniarek na 10 tys. ludności, przy czym największy w powiecie świeckim (spadek 
o 10 pielęgniarek na 10 tys. ludności).  

Ważnym, szczególnie dla kobiet w wieku rozrodczym, jest dostęp do położnych. W 2018 r.  
w województwie przypadało średnio 26 położnych na 10 tys. kobiet w grupie wieku 15-49 lat 
(6. pozycja wśród województw; w kraju 25), tj. więcej o 1 położną na 10 tys. kobiet w wieku 
rozrodczym niż w 2013 r.  

Dane statystyczne wskazują też na nieznaczną poprawę dostępności mieszkańców wojewódz-
twa do usług farmaceutów legitymizujących się wykształceniem wyższym. W końcu 2018 r. przy-
padało ich średnio 7 na 10 tys. ludności (10. pozycja wśród województw; w kraju 8 farmaceutów 
na 10 tys. ludności). W 2013 r. mieszkańcy mieli do dyspozycji mniej, bo 6 farmaceutów na  
10 tys. ludności.  

W 2018 r. w porównaniu z 2013 r. poprawił się także w województwie kujawsko-pomorskim 
dostęp mieszkańców do fizjoterapeutów. W 2018 r. średnio przypadało 9 przedstawicieli tego 
zawodu na 10 tys. mieszkańców (4. pozycja wśród województw; w kraju 7 fizjoterapeutów na 
10 tys. ludności), tj. o 2 fizjoterapeutów na 10 tys. ludności więcej niż w 2013 r. Biorąc pod 
uwagę tylko pracowników posiadających wykształcenie wyższe — w analizowanym roku war-
tość wskaźnika wyniosła 6 fizjoterapeutów na 10 tys. ludności, tj. w odniesieniu do 2013 r. 
więcej o 2 fizjoterapeutów na 10 tys. ludności.  

*** 

Źródłem zaprezentowanych danych statystycznych są wyniki badań statystycznych Głównego Urzędu Staty-
stycznego oraz dane Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Dane obejmują osoby pracujące w wymiarze pełnego etatu, w wymiarze godzin przekraczającym pełny etat oraz  
w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy określonego obowiązującymi przepisami dla danego 
rodzaju pracy, w przypadku jeśli ta praca ma dla nich charakter podstawowy, łącznie z osobami odbywających 
staż.  

Przez pielęgniarkę należy rozumieć też pielęgniarza, a przez położną — również położnego. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  
Magdalena Miśko 
Tel: 52 366 93 01 
e-mail: M.Misko@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Zeszyt metodologiczny. Statystyka zdrowia i ochrona zdrowia – sprawozdawczość GUS 

Opracowania sygnalne – Ochrona zdrowia 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy – Zdrowie i Ochrona zdrowia 

BDL – Ochrona zdrowia 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Lekarz 

Lekarz dentysta 

Pielęgniarka 

Położna 

Farmaceuta 

mailto:kpobr@stat.gov.pl
mailto:M.Misko@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?topic=67&page=2
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/635,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/136,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/727,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/728,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/732,pojecie.html

