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Pan

prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Dorotę Tobiszowską – Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej podczas 37 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 16 lutego 2022 r, uprzejmie przedkładam poniższe informacje.

W Ministerstwie Zdrowia podejmowanych jest szereg działań na rzecz pielęgniarek, 

mających na celu m. in. sukcesywny wzrost liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek 

w systemie ochrony zdrowia, uatrakcyjnienie oraz zwiększenie prestiżu tego zawodu. 

Jednym z nich jest realizacja programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące 

w procesie kształcenia pielęgniarek, ukierunkowanych na zwiększenie liczby 

absolwentów pielęgniarstwa (stypendia dla studentów) oraz poprawę jakości kształcenia 

praktycznego na tym kierunku (tworzenie centrów symulacji medycznej), jak również 

wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek w obszarach związanych 

z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi. W kolejnych latach planowana jest 

kontynuacja działań obejmujących wsparcie dla kształcenia zawodowego, w tym 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek, w szczególności w ramach REACT-EU oraz 

Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. 

W celu zainteresowania młodych osób do wybierania w przyszłości zawodu pielęgniarki, 

realizowano kampanię medialną #Stawiam na przyszłość, promującą ten zawód.
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Ponadto, w celu wsparcia systemu opieki zdrowotnej w okresie epidemii COVID-19 

wprowadzono przepisy umożliwiające zatrudnienie w Polsce, w trybie uproszczonym, m. 

in. pielęgniarek, posiadających kwalifikacje uzyskane poza terytorium Unii Europejskiej.

Mając na uwadze wzmocnienie roli pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej – 

a tym samym zwiększenie atrakcyjności tego zawodu - wprowadzane są zmiany 

systemowe mające na celu zwiększenie kompetencji zawodowych pielęgniarek, m. in. 

możliwość wystawiania recept (samodzielnie lub w ramach kontynuacji zleceń 

lekarskich) na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zleceń 

i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na określone badania diagnostycznie.

Minister Zdrowia, wspierając rozwój zawodowy pielęgniarek, corocznie dofinansowuje 

szkolenia specjalizacyjne w priorytetowych dziedzinach pielgniarstwa, w ramach 

posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Sukcesywnie wprowadzane są rozwiązania legislacyjne, które gwarantują stopniowe 

podwyższanie najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody 

medyczne, w tym też pielęgniarek.

Dane dotyczące sytuacji kadrowej pielęgniarek Ministerstwo Zdrowia otrzymuje 

z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, prowadzonego przez Naczelną Radę 

Pielęgniarek i Położnych. Dane podlegają szczegółowej analizie i weryfikacji. Według 

stanu na koniec danego roku wynika, że liczba zarówno zarejestrowanych, jak i 

aktywnych zawodowo pielęgniarek systematycznie wzrasta: na dzień 31 grudnia 2015 r. 

wynosiła 285 376, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 307 832, 

natomiast liczba pielęgniarek aktywnych zawodowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 

r. wynosiła 221 172, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 234 117.

Zwiększa się również liczba szkół posiadających akredytację Ministra Zdrowia na 

kształcenie pielęgniarek na poziomie pierwszego stopnia. W roku 2015 r. liczba ta 

wynosiła 77 uczelni, w 2022 r. wzrosła do 111 (wg stanu na dzień 25.02.2022 r.). Liczba 

szkół w poszczególnych województwach wynosi: dolnośląskie – 7, kujawsko-pomorskie 

– 9, lubelskie – 9, lubuskie – 2, łódzkie – 7, małopolskie – 8, mazowieckie – 16, opolskie 

– 2, podkarpackie – 7, podlaskie – 5, pomorskie – 6, śląskie – 11, świętokrzyskie – 5, 

warmińsko-mazurskie – 4, wielkopolskie – 11, zachodniopomorskie – 2.

Wzrosło także zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 

W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru na kierunku pielęgniarstwo 

I stopnia wynosiła 5 935 osób, a w roku 2021/2022 – 11 408 osób (źródło: Ministerstwo 

Zdrowia na podstawie danych Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on; stan na dzień 31 grudnia w danym roku akademickim).
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Biorąc powyższe pod uwagę należy podkreślić, że podejmowane przez Ministerstwo 

Zdrowia działania na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek wpływają na poprawę 

sytuacji tej grupy zawodowej, zwiększenie zainteresowania młodych osób 

podejmowaniem kształcenia w zawodzie pielęgniarki i dalsze zwiększanie liczby wysoko 

wykwalifikowanych pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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