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WSTĘP 

 

Raport „Analiza liczby studentów oraz potrzeb/oczekiwań absolwentów wraz  

z rekomendacjami dla pracodawców oraz propozycjami ewentualnych zmian w standardach 

kształcenia” został opracowany w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym  

w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz wypracowania mechanizmów umożliwiających 

wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Projekt pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowany jest w ramach osi priorytetowej 

Wsparcie dla obszaru zdrowia. Jest to projekt pozakonkursowy, o charakterze koncepcyjnym 

i analitycznym. Na realizację przedmiotowego projektu został zaplanowany budżet  

w wysokości 10 583 307 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - 8 919 611,13 zł). 

W ramach projektu realizowane są trzy zadania: 

1. Wypracowanie rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby 

miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych.  

2. Wdrożenie modelu współpracy podmiotów leczniczych z uczelnią kształcącą pielęgniarki  

i położne. 

3. Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. 

Raport „Analiza liczby studentów oraz potrzeb/oczekiwań absolwentów wraz  

z rekomendacjami dla pracodawców oraz propozycjami ewentualnych zmian w standardach 

kształcenia” został opracowany w ramach realizacji zadania „Podniesienie jakości kształcenia 

na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo”.  

Przy opracowaniu Raportu wykorzystano dane i informacje pozyskane z Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa, szkół 

kształcących w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej, ankiet przeprowadzonych wśród 

studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. 

Raport zawiera: 

1. Analizę potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem zatrudnienia oraz wymaganych 

kwalifikacji na poziomie krajowym i poszczególnych województw, z uwzględnieniem 

kadry odchodzącej z systemu z powodu nabycia uprawnień emerytalnych/rentowych 

(konieczność uzupełnienia „luki pokoleniowej”). 

2. Analizę liczby studentów/absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. 

3. Analizę potrzeb zawodowych absolwentów i studentów kierunków 

pielęgniarstwa/położnictwa (oczekiwania wobec pracodawców). 

4. Coroczną ocenę wskaźnika migracji pielęgniarek i położnych (dane krajowe i UE).  
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1 POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW POD KĄTEM 
ZATRUDNIENIA ORAZ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI NA 
POZIOMIE KRAJOWYM I POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW,  
Z UWZGLĘDNIENIEM KADRY ODCHODZĄCEJ Z SYSTEMU  
Z POWODU NABYCIA UPRAWNIEŃ 
EMERYTALNYCH/RENTOWYCH (KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA 
„LUKI POKOLENIOWEJ”) 

 

1.1 INFORMACJA O PIELĘGNIARKACH I POŁOŻNYCH – CENTRALNY REJESTR 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Na podstawie danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych liczba pielęgniarek i położnych 

zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, które posiadają prawo 

wykonywania zawodu w latach 2010-2019 przedstawia się następująco. 

 

Tabela 1 Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w latach 2010-2019 

 

Stan na  

 

Liczba pielęgniarek 

 

Liczba położnych 

Razem liczba 
pielęgniarek  
i położnych  

K M K M 
 

31.12.2010 269 503 4 678 33 477 50 307 708 

31.12.2011 270 781 4 494 33 733 57 309 065 

31.12.2012 273 666 4 830 34 327 60 312 883 

31.12.2013 275 075 4 964 34 750 64 314 853 

31.12.2014 277 334 5 188 35 389 65 317 976 

31.12.2015 279 861 5 515 36 026 69 321 471 

31.12.2016 282 547 5 848 36 737 69 325 201 

31.12.2017 285 542 6 248 37 494 74 329 358 

31.12.2018 288 774 6 707 38 240 75 333 796 

31.12.2019 292 437 7182 38 951 75 338 645 

Źródło danych: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

 

Z danych przedstawionych w tabeli nr 1 wynika, iż liczba pielęgniarek i położnych wykazuje 

tendencję wzrostową.  

Poniższe dane obrazują liczbę pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych na 

podstawie daty urodzenia według stanu na dzień 31.12.2019 r.  

 

Tabela 2  Liczba pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych na podstawie daty urodzenia – 
stan na 2019-12-31 

Wiek 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 

Liczba 

pielęgniarek 
1 1 3 1 2 12 10 14 25 46 71 108 160 257 288 381 517 557 750 871 1784 

Liczba 

położnych 
0 0 0 0 0 0 5 3 6 3 6 13 21 50 51 79 80 101 93 111 269 
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Wiek 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 

Liczba 

pielęgniarek 
2051 2912 3211 3587 4552 6622 5762 6096 6893 7425 8060 9311 9682 9618 9077 9152 8957 9786 9574 9168 9292 

Liczba 

położnych 
313 343 371 425 550 570 654 636 663 776 939 1072 1156 1084 1205 1135 1116 1249 1325 1383 1318 

 

Wiek 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

Liczba 

pielęgniarek 

10123 10678 10606 10721 9695 9051 9330 11538 8490 4456 2816 2259 1950 1959 2331 2585 2345 2387 2942 2835 2531 

Liczba 

położnych 

1271 1162 1120 1239 985 810 784 842 854 740 617 535 292 318 383 395 394 365 500 524 473 

 

Wiek 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 RAZEM RAZEM  
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 

Liczba 

pielęgniare

k 

2212 2364 2317 2533 2498 2647 2748 2282 1714 26 3 299 619 
 

338 645 Liczba 

położnych 
501 579 538 598 640 709 647 538 494 5 0 39 026 

Źródło danych: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę pielęgniarek i położnych w określonych przedziałach 

wiekowych.  

 

Tabela 3 Liczba pielęgniarek i położnych w określonych przedziałach wiekowych 
 

poniżej 

35r. życia 

35-44 45-54 55-59 60-64 65 i więcej razem 

Liczba pielęgniarek 29 652 31 578 100 202 46 546 44 096 47 545 299 619 

Liczba położnych 6 746 4 893 10 914 6 030 5 027 5 416 39 026 

 

Razem pielęgniarki i położne 

 

338 645 

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2 
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Powyższe dane zostały zobrazowane na wykresie  

 

Wykres 1 Liczba pielęgniarek i położnych w określonych przedziałach wiekowych 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 3 

 

Należy zauważyć, że liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w CRPIP w roku 2010 

wynosiła 307.708, natomiast na koniec 2019 r. liczba ta wynosiła już 338.645 (299.619 

pielęgniarek i 39.026 położnych), co wskazuje wzrost o 9,1% zarejestrowanych pielęgniarek  

i położnych.  

Natomiast z danych obrazujących liczbę pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych 

na podstawie daty urodzenia według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynika, iż liczba 

pielęgniarek w określonej grupie wiekowej w stosunku do ogólnej liczby pielęgniarek wynosi: 

poniżej 35 r. życia - 9,9%, w wieku od 35-44 - 10,5%, w wieku 45-54 - 33,4%, w wieku 55-59 

- 15,5%, w wieku 60-64 - 14,7% i w wieku 65 i więcej - 15,8%.  

Natomiast z powyższych danych odnoszących się do liczby położnych wynika, iż liczba 

położnych w określonej grupie wiekowej w stosunku do ogólnej liczby położnych wynosi: 

poniżej 35 r. życia - 17,3%, w wieku od 35-44 - 12,5%, w wieku 45-54 - 28%, w wieku 55-59 - 

15,4%, w wieku 60-64 - 12,9% i w wieku 65 i więcej - 13,9%. 

Jak widać na wykresie najliczniejszą grupę stanowią zarówno pielęgniarki jak i położne  

w przedziale wiekowym 45-54 lata. 

Zwraca również uwagę liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w przedziałach 

wiekowych 60-64 oraz 65 lat i powyżej, które osiągnęły wiek emerytalny, który to może 

wskazywać w przyszłości na trudności związane zastępowalnością pielęgniarek 

odchodzących na emeryturę. Wskazania wymaga, iż osiągnięcie wieku emerytalnego nie 
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oznacza automatycznego przejścia na emeryturę, a pielęgniarki i położne, które nabyły prawa 

emerytalne dalej mogą wykonywać swój zawód. 

W ostatnim okresie obserwowany jest wzrost kadry pielęgniarskiej w systemie ochrony 

zdrowia. Poniższa tabela zawiera dane przekazane przez Naczelną Radę Pielęgniarek  

i Położnych dotyczące liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych od 2010 r. 

 

Tabela 4 Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych w latach 2010-2019 

 

Stan na  

 

Liczba zatrudnionych 
 

 

Razem pielęgniarki i położne 

pielęgniarek położnych 

31-12-2010 189 046 21 962 189 046 

31-12-2011 214 349 24 844 239 193 

31-12-2012 209 272 23 856 233 128 

31-12-2013 216 851 24 907 241 758 

31-12-2014 218 783 25 567 218 783 

31-12-2015 221 172 25 938 221 172 

31-12-2016 221 911 26 200 248 111 

31-12-2017 225 410 26 958 252 368 

31-12-2018 228 250 27 555 255 805 

31-12-2019 229 974 27 859 257 833 

Źródło: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

 

Należy zauważyć, że liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych w roku 2010 wynosiła 189 

046, natomiast na koniec 2019 r. liczba ta wynosiła już 257 833, co wskazuje wzrost o 26,7% 

zatrudnionych pielęgniarek i położnych. 

Poniżej dane przekazane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczące liczby 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podziale na poszczególne województwa – według 

stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Tabela 5 Liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych w poszczególnych województwach - stan na 31-12-2019 r. 

Województwo Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Liczba zatrudnionych 

pielęgniarek położnych 

dolnośląskie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze 2 867 210 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 4 244 382 

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 12 188 1488 

Ogółem 19 299 2 080 

kujawsko- 

pomorskie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 6 594 782 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 3 287 383 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Włocławku 2 011 270 

Ogółem 11 892 1 435 

lubelskie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 1 667 213 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 1152 148 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 7 405 1018 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 2 666 301 

Ogółem 12 890 1 680 

lubuskie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 1174 76 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze 2 434 296 

Ogółem 3 608 372 

łódzkie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 11180 1443 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 1751 215 

Ogółem 12 931 1 658 

małopolskie Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 15 578 1915 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu 2 236 231 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 3 497 450 

Ogółem 21 311 2 596 

mazowieckie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie 1905 195 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce 622 76 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego 2 152 229 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 3 782 427 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach 2 634 292 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 23 312 2 592 

Ogółem 34 407 3 811 

opolskie  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Opolu 5 488 616 

Ogółem 5 488 616 

podkarpackie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie 3 412 369 

Podkarpacka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 2 553 289 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 7 793 1151 

Ogółem 13 758 1 809 

podlaskie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 4 726 587 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży 1473 246 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 1156 150 

Ogółem 7 355 983 
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Źródło: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

 

1.2 POTRZEBY KADROWE - OPINIE KONSULTANTÓW KRAJOWYCH 
W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.  

z 2019r. poz. 886) do zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa należy 

sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych. 

Na podstawie raportów konsultantów krajowych z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa  

w 2019 r. sytuacja przedstawia się następująco: 

• duża różnica pomiędzy liczbą zarejestrowanych pielęgniarek i położnych a liczbą 

zatrudnionych pielęgniarek i położnych (więcej zarejestrowanych niż zatrudnionych), 

• wzrost średniej wieku pielęgniarek determinuje w najbliższych latach uzyskanie uprawnień 

emerytalnych przez znaczną liczbę pielęgniarek i wzrost deficytu kadry, 

• duża grupa pielęgniarek i położnych w wieku emerytalnym nadal pozostaje aktywna 

zawodowo, 

• liczba pielęgniarek, które uzyskują prawo wykonywania zawodu nie zastąpi liczby 

pielęgniarek odchodzących na emeryturę, 

pomorskie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 8 382 1050 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 1748 211 

Ogółem 10 130 1 261 

śląskie 

Beskidzka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 4 083 371 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 3 792 452 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 25 379 2 930 

Ogółem 33 254 3 753 

świętokrzyskie  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 7 754 885 

Ogółem 7 754 885 

warmińsko- 

mazurskie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 1755 132 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie 7198 854 

Ogółem 8 953 986 

wielkopolskie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 3 220 472 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie 1852 276 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lesznie 2 017 242 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Pile 2 542 312 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 8 469 1554 

Ogółem 18 100 2 856 

zachodniopomorskie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 3 067 254 

Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 5 777 824 

Ogółem 8 844 1 078 

Ogółem wszystkie izby 229 974 27 859 
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• we wszystkich województwach obserwuje się zatrudnianie pielęgniarek u kilku 

pracodawców (2 lub 3 miejscach),  

• dane z poszczególnych województw wskazują, na wolne etaty dla pielęgniarek  

i położnych, 

• braki kadry pielęgniarskiej lub jej duża rotacja w podmiotach leczniczych są zróżnicowane 

w kraju i wynikają m.in. z oferowanych warunków płacowych oraz specyfiki pracy, 

• obserwuje się wzrost zatrudnienia w podmiotach leczniczych opiekunów medycznych oraz 

poszukiwanie ich na rynku pracy, 

• obserwuje się wzrost liczby pielęgniarek wracających do pracy w zawodzie po 5-letniej 

przerwie. 

 

1.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK  

I POŁOŻNYCH  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Minister Zdrowia 

corocznie dofinansowuje szkolenia specjalizacyjne ze środków publicznych przeznaczonych 

na ten cel w budżecie państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia w ramach posiadanych środków i ustalonej minimalnej liczby miejsc szkoleniowych 

dla pielęgniarek i położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowaną  

z tych środków, uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin 

pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zapotrzebowanie 

na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją. 

Wykaz dziedzin priorytetowych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych jest 

opracowywany w oparciu o: 

• propozycje przedłożone przez Urzędy Marszałkowskie, 

• propozycje przedłożone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, 

• propozycje przedłożone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych, 

• liczbę łóżek przypisanych poszczególnym dziedzinom (liczby łóżek w podmiotach 

leczniczych wyliczono na podstawie danych zawartych w Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą  https://rpwdl.csioz.gov.pl/ wg. stanu na dzień 3 

listopada 2019 r.) - brane pod uwagę w 2020 r. 

• dane dot. liczby pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w poszczególnych 

dziedzinach pielęgniarstwa oraz liczby pielęgniarek i położnych będących w trakcie 

szkoleń specjalizacyjnych (dane z CKPPiP), 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
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• dane dot. liczby pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze 

Pielęgniarek i Położnych, z podziałem na województwa, 

• dane dot. liczby pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo z podziałem na 

województwa (dane z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych), 

• % pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty oraz będących w trakcie 

specjalizacji w stosunku do zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w danym 

województwie. 

 

Przygotowywany projekt Wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek 

i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w danym roku z podziałem na 

województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie, 

jest uzgadniany z NRPiP, OZZPiP, CKPPiP.  

Tabele nr 6 – nr 21 przedstawiają priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla 

pielęgniarek i położnych przeznaczone do dofinansowania w latach 2017-2020 w podziale na 

województwa. 

 

Województwo dolnośląskie  

Tabela 6  Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie dolnośląskim. 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 

dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

d
o
ln

o
ś
lą

s
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa x X 
rezerwa 

x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  x x   

3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

x x x x 

4.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

 x  x 

5.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

x x x  

6.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

x x  x 

7.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   x  x 

8.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X rezerwa x x x rezerwa 

9.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych   x  

10.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek X  x  

11.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek    x 

12.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek X    

13.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek   X rezerwa x X rezerwa 

14.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  X  X rezerwa   

15.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych  

x  x 
rezerwa 

x 

 

W województwie dolnośląskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

były:   
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1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Tabela 7 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie kujawsko-pomorskim  

 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

k
u

ja
w

s
k
o

-p
o

m
o

rs
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X    

2.  W ochronie zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek  

X    

3.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X   x 

4.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  X rezerwa    

5.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X rezerwa  X 
rezerwa 

X rezerwa 

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   x x x 

7.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

 x   

8.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

 x   

9.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek  

X rezerwa 
 

X rezerwa   

10.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 X rezerwa   

11.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek   x  

12.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

  x  

13.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

  X 
rezerwa 

X rezerwa 

14.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek    x 

 
 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami 

szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, najczęściej (trzykrotnie) 

wskazywanymi do dofinansowania były:   

1. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

W tym województwie nie wskazywano dziedzin, które powtarzały się corocznie w latach 2017-

2020 
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Województwo lubelskie 
 

Tabela 8 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie lubelskim 

 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

lu
b
e
ls

k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek 

X x  x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek X x  X 
rezerwa 

3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek X x x  

4.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

X  X 
rezerwa 

 

5.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek X   x 

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X 
rezerwa 

  x 

7.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i 
położnych  

X 
rezerwa 

   

8.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  x   

9.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  x x x 

10.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  X rezerwa   

11.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla 
położnych 

 X rezerwa X 
rezerwa 

 

12.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek   x  

13.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek   x  

14.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek 
i położnych 

   X 
rezerwa 

 

W województwie lubelskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, najczęściej (trzykrotnie) wskazywanymi do 

dofinansowania były:   

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

W tym województwie nie wskazywano dziedzin, które powtarzały się corocznie w latach 

2017-2020 

 

Województwo lubuskie 
 

Tabela 9 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie lubuskim 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

lu
b

u
s

k
ie

 1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X  X 
rezerwa 

 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek X    

3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

X   x 
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4.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X    

5.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek X rezerwa    

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X rezerwa    

7.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  x  X rezerwa 

8.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

 x  x 

9.  Pielęgniarstwo onkologicznie dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa   

10.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

 X rezerwa   

11.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek   x  

12.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   x x 

13.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek   X 
rezerwa 

X rezerwa 

 

W województwie lubuskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, najczęściej (dwukrotnie) wskazywanymi do 

dofinansowania były:  

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

W tym województwie nie wskazywano dziedzin, które powtarzały się corocznie w latach 2017-

2020. 

 

Województwo łódzkie  

Tabela 10  Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie łódzkim 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

łó
d

z
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek  

X X rezerwa  x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek X x x  

3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X x x x 

4.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek  X X rezerwa x X rezerwa 

5.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  X  X 
rezerwa 

x 

6.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X   x 

7.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X x X 
rezerwa 

x 

8. . Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X rezerwa    

9.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  X rezerwa    

10.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  x   

11.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  x x  

12.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

 x x  
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13.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych  

 x  x 

14.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   x X rezerwa 

15.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

  x  

 

W województwie łódzkim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

były:   

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

 
Województwo małopolskie 

 

Tabela 11 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie małopolskim 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

m
a
ło

p
o

ls
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa  x x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek x x x x 

3.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek   x x X rezerwa 

4.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  x  x  

5.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

  x x 

6.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

x x x x 

7.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

x x x x 

8.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek    X 
rezerwa 

 

9.  Ochrona zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek  

  X 
rezerwa 

 

10.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

X rezerwa x  x 

11.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

x x   

12.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek x x   

13.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

x X rezerwa  x 

14.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X rezerwa  X rezerwa 

15.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek x    

 
 

W województwie małopolskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

były:   

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 
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Województwo mazowieckie 

 

Tabela 12 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie mazowieckim 

 
 

W województwie mazowieckim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

były:   

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek   

2. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 

7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek   

8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

9. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

10. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

11. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

 

 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

m
a
z
o

w
ie

c
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek   

X X X X 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  X X   

3.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  X X X X 

4.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X X X X 

5.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek X X X X 

6.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek X X X X 

7.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

X X   

8.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

X X rezerwa X X 

9.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek   X X X X 

10.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek X  X X rezerwa 

11.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X X X  

12.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X X X X 

13.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych  

X X X X rezerwa 

14.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych  

X rezerwa X rezerwa X 
rezerwa 

 

15.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  X rezerwa X X X 

16.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X rezerwa X X X 

1.  17.  Ochrona zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa X 
rezerwa 

X 
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Województwo opolskie 

 

Tabela 13 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie opolskim 

 

W województwie opolskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było - pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. 

 
Województwo podkarpackie 
 
Tabela 14 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie podkarpackim 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

o
p
o
ls

k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

X  x  

2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X X rezerwa x x 

3.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

X   x 

4.   Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

X X rezerwa   

5.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X  X 
rezerwa 

 

6.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek  

X rezerwa x x  

7.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa x  X 
rezerwa 

8.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  x   

9.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  x  x 

10.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek     X 
rezerwa 

 

11.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla 
pielęgniarek 

   X 
rezerwa 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

p
o

d
k

a
rp

a
c
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

 
X 

 
 

 X rezerwa 

2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

X X rezerwa x x 

3.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek  

X   x 

4.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

X    

5.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek  

X x   

6.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X  X 
rezerwa 

X rezerwa 

7.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla 
pielęgniarek  

X rezerwa  x  

8.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  X rezerwa  x  

9.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa 
 

x  x 

10.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  x   
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W województwie podkarpackim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było - pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. 

 

Województwo podlaskie 

 

Tabela 15 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie podlaskim 

 

 
W województwie podlaskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było - pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

 

 

 

11.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

 x x  
x 

12.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x   
 

13.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x   

14.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa x  

15.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych     X 
rezerwa 

 

16.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek    x 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

p
o
d
la

s
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek X  
 

  

2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

X x x x 

3.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X    

4.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek X rezerwa    

5.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X rezerwa    

6.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

 x   

7.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

 X  X 
rezerwa 

8.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa 
 

X rezerwa   

9.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

 X rezerwa X 
rezerwa 

 

10.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   x x 

11.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

  x  

12.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek   X 
rezerwa 

X 
rezerwa 

13.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

   x 
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Województwo pomorskie 

 

Tabela 16 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 
przeznaczone do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie pomorskim 

 
W województwie pomorskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było:   

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

p
o

m
o

rs
k

ie
 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X x  X 
rezerwa 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

X X rezerwa x x 

3.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla 
pielęgniarek  

X  X rezerwa x  

4.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek 

X x x x 

5.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

X   x 

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X   X 
rezerwa 

 

7.  W ochronie zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek  

X rezerwa    

8.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 
dla pielęgniarek 

X rezerwa   x 

9.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

 x  x 

10.  Pielęgniarstwo rodzinne dla 
pielęgniarek 

 x x  

11.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x   

12.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x   

13.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

  x  

14.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

  x  

15.  Pielęgniarstwo operacyjne dla 
pielęgniarek 

  x  

16.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-
położnicze dla położnych 

  X 
rezerwa 

X 

17.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla 
pielęgniarek 

   X 
rezerwa 
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Województwo śląskie 

 

Tabela 17 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie śląskim 

 

 
W województwie śląskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było:   

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek  

7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek  

8. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  

9. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  

10. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

11. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

12. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

ś
lą

s
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X x x x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  X x x x 

3.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  X x x x 

4.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X x x x 

5.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  X x x x 

6.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

X x x x 

7.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek  

X X rezerwa X 
rezerwa 

X 
rezerwa 

8.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek  

X x x x 

9.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X x x x 

10.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  X x x x 

11.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X x x x 

12.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych X x x  

13.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X x  X 
rezerwa 

14.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X  x x x 

15.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek  

X rezerwa x  x 

16.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek X rezerwa  x  

17.  Ochrona zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa X 
rezerwa 
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Województwo świętokrzyskie 

 

Tabela 18 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie świętokrzyskim 

 
W województwie świętokrzyskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

było - pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. 

 

Województwo warmińsko-mazurskie 

 

Tabela 19 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie warmińsko-mazurskim 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

ś
w

ię
to

k
rz

y
s
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X  
x 

x x 

2.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek  

X  X 
rezerwa 

 

3.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X   x 

4.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

X    

5.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X  x X 
rezerwa 

6.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

X rezerwa    

7.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek X rezerwa x x  

8.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa 
 

X  X 
rezerwa 

9.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  x X 
rezerwa 

 

10.  Ochrona zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek 

 x   

11.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  X rezerwa  x 

12.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

 X rezerwa   

13.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

  x  

14.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek    x 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 
specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

w
a
rm

iń
s

k
o

-m
a
z
u

rs
k
ie

 1.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek X x  
x 

x 

2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X x x X 
rezerwa 

3.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

X    

4.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X    

5.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek X rezerwa X rezerwa  x 

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek X rezerwa  x  
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W województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami 

szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do 

dofinansowania były:   

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  

 

Województwo wielkopolskie 

 

Tabela 20 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie wielkopolskim 

 
W województwie wielkopolskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do dofinansowania 

były:   

7.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  x   

8.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x X 
rezerwa 

 

9.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa  X 
rezerwa 

10.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

  x  

11.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa 
 

 X 
rezerwa 

x 

12.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych    x 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 
specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

w
ie

lk
o

p
o

ls
k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek  

X x  x 

2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek  

X x x X 
rezerwa 

3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X x x x 

4.  Pielęgniarstwo operacyjne dla 
pielęgniarek  

X X rezerwa  x 

5.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek X  x  

6.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X  X 
rezerwa 

 

7.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 
dla położnych 

X rezerwa x x X 
rezerwa 

8.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

X rezerwa    

9.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla 
pielęgniarek 

   x 

10.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek 

  X 
rezerwa 

X 

11.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek 

 x  x 

12.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

 x x X 

13.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla 
pielęgniarek 

  x  

14.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa   
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1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

 
Województwo zachodniopomorskie 

 

Tabela 21 Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych przeznaczone 
do dofinansowania w latach 2017-2020 w województwie zachodniopomorskim 

 

 
W województwie zachodniopomorskim w latach 2017-2020 priorytetowymi dziedzinami 

szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, wskazywanymi corocznie do 

dofinansowania było - pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek. 

 

1.4 PODSUMOWANIE 

Mając na uwadze dane obrazujące liczbę pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych 

należy wskazać, iż liczba pielęgniarek w grupie wiekowej 60-64 lata stanowi 14,7% ogólnej 

liczby zarejestrowanych pielęgniarek, natomiast i w wieku 65 i więcej - 15,8%. W przypadku 

położnych w grupie wiekowej 60-64 lata stanowi 12,9% ogólnej liczby zarejestrowanych 

położnych i w wieku 65 i więcej - 13,9%. 

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w przedziałach wiekowych 60-64 oraz 65 lat 

i powyżej, może wskazywać w przyszłości na trudności związane z zastępowalnością 

pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę. Jednakże osiągnięcie wieku 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 Lp. Priorytetowe dziedziny szkoleń 

specjalizacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych, które mogły uzyskać 
dofinansowanie 

2020 2019 2018 2017 

z
a
c
h
o
d
n
io

p
o
m

o
rs

k
ie

 

1.  Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek  

X x X 
rezerwa 

 

2.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 
dla pielęgniarek  

X   X 
rezerwa 

3.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla 
pielęgniarek   

X   X 

4.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek  

X   x  

5.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

X rezerwa x x X 

6.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

X rezerwa    

7.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki dla pielęgniarek 

X rezerwa 
 

x x X 

8.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

 x  X 

9.  Pielęgniarstwo operacyjne dla 
pielęgniarek 

 X rezerwa   
 

10.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  X rezerwa   

11.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla 
pielęgniarek i położnych 

  X 
rezerwa 

X 
rezerwa 
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emerytalnego nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę, a pielęgniarki i położne, 

które nabyły prawa emerytalne dalej mogą wykonywać swój zawód.  

Jednocześnie przybywa pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo, co jest wynikiem 

zainteresowania kształceniem na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.  

Z raportów Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa wynika, że 

na terenie poszczególnych województw sytuacja pod względem potrzeb pracodawców  

w zakresie zatrudnienia kadry pielęgniarskiej i położniczej jest zróżnicowana.  

Potrzeby w zakresie kształcenia podyplomowego na specjalistów w danych dziedzinach 

specjalizacji dla pielęgniarek i położnych wskazują, że najczęściej wybieraną dziedziną jest 

pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - wskazane do dofinansowania przez 11 

województw w latach 2017 – 2020. Kolejnymi priorytetowymi dziedzinami były: pielęgniarstwo 

chirurgiczne dla pielęgniarek (6 województw), pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 

i położnych (4 województwa), pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych  

(4 województwa), pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek  

(3 województwa), pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek (2 województwa), 

pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek (2 województwa), pielęgniarstwo operacyjne dla 

pielęgniarek (2 województwa), pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 

(2 województwa), pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (2 województwa), 

pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek (2 województwa), pielęgniarstwo rodzinne dla 

pielęgniarek (2 województwa), pielęgniarstwo rodzinne dla położnych (1 województwo), 

pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek (1 województwo). 
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2 ANALIZA LICZBY STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW 
PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO 

 

2.1 PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA 

 

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej realizowane jest w systemie 

szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do tych ustaw.  

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (ogólne  

i szczegółowe efekty uczenia się oraz minimalną liczbę godzin zajęć) określa rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. 

U. poz. 1573 z późn. zm.). Zgodnie z ww. standardami kształcenia studia pierwszego stopnia 

na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin 

zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 

180). Natomiast studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają nie 

krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300 (liczba 

punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120). Kierunki pielęgniarstwo i położnictwo są 

przyporządkowane do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – 

nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej. 

 

2.2 UCZELNIE UPRAWNIONE DO KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

 

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej prowadzone jest przez uczelnie 

publiczne i niepubliczne na poziomie:  

1) studiów pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata 

pielęgniarstwa/licencjata położnictwa;  

2) studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra 

pielęgniarstwa/magistra położnictwa. 

Według stanu na dzień 30 listopada 2020 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiadało 106 uczelni. Uprawnienia do prowadzenia 

kształcenia na kierunku położnictwo w ramach studiów pierwszego stopnia posiadało 21 

uczelni. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrsgq3te
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Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

wszystkie uczelnie prowadzące studia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na 

określonym poziomie są zobowiązane do uzyskania akredytacji Ministra Zdrowia, 

potwierdzającej spełnianie standardów kształcenia. Natomiast warunkiem wydania decyzji 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pozwolenie na utworzenie studiów na 

kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie jest uzyskanie akredytacji 

przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej. Akredytacja Ministra Zdrowia jest przyznawana na okres od 3 do 5 lat. 

Ocenę spełniania standardów kształcenia przeprowadza Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół 

Pielęgniarek i Położnych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 

listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. 

U. poz. 1441 z późn, zm.).  

Liczbę uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia kształcenia na 

kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2014-2020 przedstawia tabela nr 7. 

 
Tabela 22 Liczba uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia kształcenia 
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie pierwszego stopnia w latach 2014-2020 

Rok Liczba uczelni posiadających akredytację Ministra 

Zdrowia do prowadzenia kształcenia na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2014-2020 

2014 74 

2015 77 

2016 84 

2017 90 

2018 94 

2019 104 

2020 106 

 

Powyższe dane zostały przedstawione na poniższym wykresie  
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Wykres 2 Liczba uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia kształcenia na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2014-2020  

 
Powyższe dane wskazują, iż liczba uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia do 

prowadzenia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie pierwszego 

stopnia systematycznie wzrasta. W roku 2014 były to 74 uczelnie, natomiast w roku 2020 już 

106 uczelni.  

 

Poniższa mapa Polski przedstawia rozmieszczenie uczelni kształcących na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo w poszczególnych województwach – stan na dzień 30 listopada 

2020r.  
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2.3 ABSOLWENCI KIERUNKÓW PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO 

 

Z danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w kolejnych latach akademickich 

2013/2014 – 2015/2016 wynika, że liczba absolwentów ww. kierunków przyjmuje tendencję 

spadkową. Natomiast od roku akademickiego 2016/2017 liczba absolwentów ww. kierunków 

wzrasta. Dane te są zawarte w poniższej tabeli. 

 

Tabela 23 Liczba absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2013/2014  
– 2018/2019    

Rok 
akademicki 

Pielęgniarstwo 
I stopień 

Pielęgniarstwo  
II stopień 

Położnictwo  
I stopień 

Położnictwo  
II stopień 

2013/2014 5 609 2 344 828 510 

2014/2015 4 383 3 080 764 568 

2015/2016 3 826 2 353 745 253 

2016/2017 4 090 3 039 749 444 

2017/2018 4 549 3 607 760 673 

2018/2019 5 140 7 901 844 740 

 

Wykres 3  Liczba absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2013/2014 – 
2018/2019 

 
 

Poniższa tabela przedstawia dane absolwentów kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 

2018/2019 w podziale na województwa.   
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Tabela 24 Liczba absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w roku 2018/2019 w podziale na 
poszczególne województwa 

 

Województwo Pielęgniarstwo 
I stopnień 

Pielęgniarstwo 
II stopień 

Dolnośląskie 265 476 

Kujawsko-pomorskie 207 398 

Lubelskie 604 652 

Lubuskie 52 0 

Łódzkie 269 77 

Małopolskie 446 713 

Mazowieckie 688 1 120 

Opolskie 119 116 

Podkarpackie 424 332 

Podlaskie 204 464 

Pomorskie 276 158 

Śląskie 560 1 396 

Świętokrzyskie 373 1 243 

Warmińsko-mazurskie 163 379 

Wielkopolskie 332 274 

Zachodniopomorskie 158 103 

Razem 5 140 7 901 

 

 

 

Wykres 4 Liczba absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w roku 2018/2019 w podziale na 
poszczególne województwa 
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Tabela 25 Liczba absolwentów na kierunku położnictwo w roku 2018/2019 w podziale na poszczególne 
województwa 

Województwo Położnictwo 
I stopień 

Położnictwo  
II stopień 

Dolnośląskie 40 47 

Kujawsko-pomorskie 61 72 

Lubelskie 66 29 

Lubuskie 0 0 

Łódzkie 120 14 

Małopolskie 53 62 

Mazowieckie 90 113 

Opolskie 31 31 

Podkarpackie 49 71 

Podlaskie 26 30 

Pomorskie 35 32 

Śląskie 86 115 

Świętokrzyskie 37 60 

Warmińsko-mazurskie 0 0 

Wielkopolskie 125 39 

Zachodniopomorskie 25 25 

Razem 844 740 

 

 

Wykres 5 Liczba absolwentów na kierunku położnictwo w roku 2018/2019 w podziale na poszczególne 
województwa 
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2.4 REKRUTACJA NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO 

 

Z danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w kolejnych latach akademickich 

2013/2014 – 2019/2020 wynika, że liczba przyjętych na kierunek pielęgniarstwo wzrasta. Dane 

te są zawarte w poniższej tabeli. 

 

Tabela 26 Wyniki rekrutacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2013/2014 – 2019/2020 

Rok 

akademicki 

Pielęgniarstwo 
I stopień 

Pielęgniarstwo II 
stopień 

Położnictwo I 
stopień 

Położnictwo II 
stopień 

2013/2014 5 413 2 948 1 041 618 

2014/2015 5 431 2 924 1 058 604 

2015/2016 5 677 3 371 1 008 640 

2016/2017 5 944 3 591 1 050 691 

2017/2018 6 262 8 483 1 235 859 

2018/2019 6 653 6 553 1 129 850 

2019/2020 7 840 6 501 1 197 1 135 

 

 

Wykres 6 Wyniki rekrutacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2013/2014 – 2019/2020 

 

 

Dane dotyczące rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 

wskazują, że najwięcej studentów rozpoczęło kształcenie na kierunku pielęgniarstwo  

w województwie mazowieckim, a najmniej w województwie lubuskim.  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Wyniki rekrutacji na kierunkach pielęgniarstwo 
i położnictwo w latach 2013/2014 - 2019/2020

Pielęgniarstwo I stopień Pielęgniarstwo II stopień Położnictwo I stopień Położnictwo II stopień



33 
 

Tabela 27 Wyniki rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo w roku 2019/2020 w podziale na poszczególne 
województwa 

 

Województwo Pielęgniarstwo I stopień Pielęgniarstwo II stopień 

Dolnośląskie 380 449 

Kujawsko-pomorskie 456 449 

Lubelskie 815 544 

Lubuskie 60 49 

Łódzkie 422 188 

Małopolskie 483 551 

Mazowieckie 1 449 1 150 

Opolskie 136 70 

Podkarpackie 503 308 

Podlaskie 255 309 

Pomorskie 322 209 

Śląskie 1 105 1 003 

Świętokrzyskie 440 291 

Warmińsko-mazurskie 299 295 

Wielkopolskie 570 472 

Zachodniopomorskie 145 164 

Razem 7 840 6 501 

 

Wykres 7 Wyniki rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo w roku 2019/2020 w podziale na poszczególne 
województwa 
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Poniższa mapa obrazuje wyniki rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia 
w roku akademickim 2019/2020 

 

Tabela 28 Wyniki rekrutacji na kierunku położnictwo w roku 2019/2020 w podziale na poszczególne 
województwa 

Województwo Położnictwo  
I stopień 

Położnictwo  
II stopień  

Dolnośląskie 71 47 

Kujawsko-pomorskie 60 42 

Lubelskie 82 50 

Lubuskie 0 0 

Łódzkie 73 88 

Małopolskie 68 59 

Mazowieckie 221 178 

Opolskie 44 69 

Podkarpackie 50 72 

Podlaskie 38 32 

Pomorskie 50 53 

Śląskie 156 124 

Świętokrzyskie 50 40 

Warmińsko-mazurskie 61 0 

Wielkopolskie 132 259 

Zachodniopomorskie 41 22 

Razem 1 197 1 135 
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Wykres 8 Wyniki rekrutacji na kierunku położnictwo w roku 2019/2020 w podziale na poszczególne 
województwa 

 

Poniższa mapa obrazuje wyniki rekrutacji na kierunku położnictwo na poziomie pierwszego stopnia 

w roku akademickim 2019/2020 
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Zarówno liczba zrekrutowanych jak i absolwentów w rozmieszczeniu na poszczególne 

województwa ma związek z liczbą uczelni w danym województwie. W województwach, gdzie 

liczba uczelni jest mniejsza jest tam również mniej absolwentów, czy też osób zrekrutowanych 

na w/w kierunki. Natomiast tam gdzie jest więcej uczelni obserwuje się zwiększoną liczbę 

studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. 

 

2.5 PODSUMOWANIE 

 

Mając na uwadze powyższe dane widoczne jest zwiększenie uczelni kształcących na kierunku 

pielęgniarstwo oraz liczby studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. 

Należy również podkreślić, iż liczba szkół kształcących pielęgniarki na poziomie pierwszego 

stopnia wzrosła z 74 uczelni w 2014 r. do 106 uczelni w 2020 r. (32 uczelnie więcej) - stan na 

30 listopada 2020 r.  

Istotnie wzrosło zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo -  

w roku akademickim 2013/2014 zostało przyjętych na kierunek pielęgniarstwo I stopnia 5 413 

osób, na kierunek położnictwo I stopnia zostało przyjętych 1041 osób, a w roku 2019/2020 – 

na kierunek pielęgniarstwo I stopnia przyjęto 7 840 osób, natomiast na kierunek położnictwo  

I stopnia 1197 osób. 

W przypadku absolwentów od roku 2016/2017 obserwuje się systematyczny wzrost liczby 

absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo  na poziomie pierwszego stopnia.  

W roku akademickim 2016/2017 kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie I stopnia 

ukończyło 4090 absolwentów, na kierunku położnictwo na poziomie I stopnia ukończyło 749 

absolwentów, natomiast w roku akademickim 2018/2019 kształcenie na kierunku 

pielęgniarstwo na poziomie I stopnia ukończyło 5140 absolwentów, na kierunku położnictwo 

na poziomie I stopnia ukończyło 844 absolwentów. 
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3 ANALIZA POTRZEB ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW  
I STUDENTÓW KIERUNKÓW PIELĘGNIARSTWO/POŁOŻNICTWO 
(OCZEKIWANIA WOBEC PRACODAWCÓW) 

 

Badania zostały przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu Rozwój 

kompetencji pielęgniarskich współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wśród studentów kierunków pielęgniarstwo  

i położnictwo w 2018 r. i wśród absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo w 2019 r.  

Udział w badaniu był dobrowolny, a badanie było anonimowe. Badanie zostało 

przeprowadzone we współpracy z uczelniami kształcącymi na kierunkach pielęgniarstwo i/lub 

położnictwo. 

Celem badania było poznanie opinii studentów i absolwentów na temat spełnienia ich 

oczekiwań w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu oraz oczekiwań wobec 

pracodawców. 

 

3.1 WYNIKI ANKIETY „POTRZEBY ZAWODOWE STUDENTÓW KIERUNKÓW 
PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO 

 

Na ankietę skierowaną do studentów odpowiedziało 1836 osób, w tym 1268 studentów 

kierunku pielęgniarstwo i 568 studentów kierunku położnictwo. 

Z przeprowadzonej ankiety skierowanej do studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo 

wynika, iż wybierając kierunek studiów pielęgniarstwo lub położnictwo, najwięcej studentów - 

780 osób kierowało się chęcią pracy w zawodzie, w którym można pomagać ludziom, nadzieją 

na łatwe znalezienie pracy w zawodzie kierowało się - 669 osób, zainteresowaniami - 585 

osób, nadzieją na znalezienie pracy zapewniającej satysfakcjonujące wynagrodzenie - 256 

osób, nie przyjęcie na studia na innym kierunku medycznym było powodem podjęcia studiów 

na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przez - 211 osób, tradycjami rodzinnymi kierowało 

się najmniej studentów - 111 osób. Udzielając odpowiedzi student mógł wybrać maksimum 3 

możliwości. Powyższe wyniki przedstawia wykres nr 9. 
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Wykres 9 Pytanie: Czym kierowali się studenci wybierając kierunek studiów pielęgniarstwo  
i położnictwo 

 

 

Część pytań została skierowana oddzielnie do studentów kierunku pielęgniarstwo i oddzielnie 

do kierunku położnictwo.  

 

Pytania kierowane do studentów kierunków pielęgniarstwo. 

Studenci kierunku pielęgniarstwo zostali m. in. zapytani w jakim stopniu studia na kierunku 

pielęgniarstwo spełniają ich oczekiwania w zakresie teoretycznego przygotowania do 

wykonywania zawodu. Najwięcej studentów - 549 osób odpowiedziało, że w średnim stopniu, 

w wysokim stopniu odpowiedziało - 418 osób, w niskim stopniu - 125 osób, w pełni - 91 osób, 

w ogóle nie spełniają odpowiedziało najmniej studentów - 16 osób. Na zadane pytanie nie 

odpowiedziało - 69 osób. Powyższe wyniki przedstawia wykres nr 10. 
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Wykres 10 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku pielęgniarstwo spełniają oczekiwania studentów 
w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 

 

 

Na pytanie w jakim stopniu studia na kierunku pielęgniarstwo spełniają oczekiwania studentów  

w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu najwięcej studentów - 509 

osób odpowiedziało że w średnim stopniu, w wysokim stopniu odpowiedziało - 326 osób,  

w niskim stopniu - 217 osób, w pełni - 92 osoby, w ogóle nie spełniają - odpowiedziało najmniej 

studentów - 29 osób. Na zadane pytanie nie odpowiedziało - 95 osób. Powyższe zostało 

przedstawione na wykresie nr 11. 
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Wykres 11 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku pielęgniarstwo spełniają oczekiwania studentów 
w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu 

 

Studenci zostali zapytani jak oceniają liczbę zajęć praktycznych (ćwiczeń praktycznych)  

w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Najwięcej studentów - 620 osób (49%) 

odpowiedziało, że liczba godzin praktyk zawodowych jest wystarczająca, najmniej studentów 

- 81 osób (6,4%) odpowiedziało, że zdecydowanie za mała. 

Oprócz tego studenci zostali zapytani jak oceniają liczbę godzin praktyk zawodowych na 

kierunku pielęgniarstwo. Najwięcej studentów - 471 osób (37%) odpowiedziało, że liczba 

godzin praktyk zawodowych jest wystarczająca, najmniej studentów - 34 osoby (2,7%), że 

zdecydowanie za mała. 

 

Pytania kierowane do studentów kierunku położnictwo. 

Studenci zostali zapytani w jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają ich 

oczekiwania w zakresie teoretycznego przygotowania do wykonywania zawodu. Najwięcej 

studentów - 273 osoby odpowiedziały, że w średnim stopniu, w wysokim stopniu - 192 osoby, 

w niskim stopniu - 45 osób, w pełni - 23 osoby, w ogóle nie spełniają odpowiedziało najmniej 

studentów - 4 osoby. Na zadane pytanie nie odpowiedziało - 31 osób. Powyższe zostało 

przedstawione na wykresie nr 12. 
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Wykres 12 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania studentów  
w zakresie teoretycznego przygotowania do wykonywania zawodu 

 

 

Na pytanie w jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania studentów  

w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu najwięcej studentów - 253 

osoby odpowiedziało, że w średnim stopniu, w wysokim stopniu - 158 osób, w niskim stopniu 

- 89 osób, w pełni - 16 osób, w ogóle nie spełniają odpowiedziało najmniej studentów - 11 

osób. Na zadane pytanie nie odpowiedziało - 41 osób. Powyższe zostało przedstawione na 

wykresie nr 13. 

 

Wykres 13 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania studentów  
w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu 
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Studenci zostali zapytani jak oceniają liczbę zajęć praktycznych (ćwiczeń praktycznych)  

w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Najwięcej studentów - 241 osób (42,4%) 

odpowiedziało, że liczba godzin praktyk zawodowych jest wystarczająca, najmniej studentów 

- 9 osób (1,6%), że zdecydowanie za duża. 

Studentów zapytano jak oceniają liczbę godzin praktyk zawodowych na kierunku 

pielęgniarstwo. Najwięcej studentów - 196 osób (34,5%) odpowiedziało, że liczba godzin 

praktyk zawodowych jest wystarczająca, najmniej studentów - 34 osoby (6%), że 

zdecydowanie za duża. 

 

Pytania kierowane zarówno do studentów kierunku pielęgniarstwo jak i położnictwo. 

Studenci obu kierunków zostali zapytani czy zamierzają wystąpić do Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu. Najwięcej studentów - 1029 osób (56 

%) odpowiedziało, że zdecydowanie tak, raczej tak - 323 osoby, raczej nie - 38 osób, najmniej 

studentów - 7 osób (0,4%) zdecydowanie nie. Nie udzieliło odpowiedzi - 439 osób. 

Spośród studentów, którzy udzielili odpowiedzi iż zdecydowanie tak lub raczej tak zamierzają 

wystąpić do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych -1352 osoby, najwięcej studentów 

spośród tej grupy - 1205 osób (89,1%) zamierza wystąpić do Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych o prawo wykonywania zawodu w okresie do roku od momentu ukończenia studiów. 

Zapytano studentów jakiej pomocy potrzebują w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie 

pielęgniarki lub położnej. Najwięcej studentów - 870 osób potrzebuje zapewnienia w pierwszej 

pracy opieki mentora – osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, staży - 413 osób, 

kształcenia podyplomowego - 403 osoby, zapewnienia w czasie praktyk zawodowych pomocy 

drugiego, dodatkowego opiekuna - 261 osób, doradztwa zawodowego - 256 osób, nie miały 

zdania - 92 osoby, nie potrzebuje żadnej pomocy - 61 osób, na inne potrzeby wskazały - 34 

osoby. Na powyższe pytanie istniała możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi. 

Powyższe zostało przedstawione na wykresie nr 14. 
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Wykres 14 Pytanie: Jakiej pomocy potrzebują studenci w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie 
pielęgniarki lub położnej 

 

 

Kolejne pytanie jakie zadano studentom dotyczyło najważniejszych czynników w przyszłej 

pracy. Jako najważniejsze studenci uznali w kolejności: wysokość zarobków, miłą atmosferę 

pracy, finansowanie przez pracodawcę podwyższania kwalifikacji, zatrudnienie na umowę  

o pracę, dzielenie się przez bardziej doświadczony personel swoją wiedzą/umiejętnościami, 

możliwość wykorzystania w pracy swoich kwalifikacji, niezbyt duże obciążenie pracą, 

dostępność atrakcyjnych świadczeń socjalnych. 

Na pytanie dotyczące największych obaw związanych z podjęciem pracy w zawodzie 

pielęgniarki/położnej jako najważniejsze studenci uznali w kolejności: trudność zapewnienia 

sobie/swojej rodzinie życia na godziwym poziomie, złe warunki pracy - zbyt duże obciążenie 

pracą, stres związany z odpowiedzialnością zawodową, stres związany ze współpracą  

z innymi ludźmi (inne pielęgniarki/położne, przełożeni itp.), stres związany z pracą  

z pacjentem/rodziną pacjenta, złe warunki pracy inne niż zbyt duże obciążenie pracą, trudność 

znalezienia pracy w zawodzie, brak obaw. 

Wśród studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, którzy brali udział w badaniu 

ankietowym były osoby, które ukończyły inny kierunek studiów. Najwięcej 45 osób było 

absolwentami kierunku ratownictwo medyczne, fizjoterapii 11 osób, zdrowia publicznego 10 

osób.   

 

3.2 WYNIKI ANKIETY „POTRZEBY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW 
PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO 

 

Na ankietę skierowaną do absolwentów odpowiedziało 931 osób, w tym 651 absolwentów 

kierunku pielęgniarstwo i 280 absolwentów kierunku położnictwo. 
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Z przeprowadzonej ankiety skierowanej do absolwentów kierunków pielęgniarstwo lub 

położnictwo wynika, iż wybierając kierunek studiów pielęgniarstwo lub położnictwo, najwięcej 

- 565 osób kierowało się chęcią pracy w zawodzie, w którym można pomagać ludziom, 

zainteresowaniami kierowało się - 505 osób, nadzieją na łatwe znalezienie pracy w zawodzie 

kierowało się - 366 osób, nadzieją na znalezienie pracy zapewniającej satysfakcjonujące 

wynagrodzenie kierowało się - 179 osób, nie przyjęcie na studia na innym kierunku 

medycznym było powodem podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo dla - 

169 osób, tradycjami rodzinnymi kierowało się najmniej absolwentów - 65 osób. Odpowiadając 

na powyższe pytanie absolwent mógł wybrać maksimum 3 odpowiedzi. Powyższe zostało 

przedstawione na wykresie nr 15. 

 

Wykres 15 Pytanie: Czym kierowali się absolwenci wybierając kierunek studiów pielęgniarstwo  
i położnictwo 

 

 

Część pytań została skierowana oddzielnie do absolwentów kierunku pielęgniarstwo  

i oddzielnie do kierunku położnictwo.  

 

Pytania skierowane do absolwentów kierunku pielęgniarstwo. 

Absolwenci zostali zapytani czy sądzą, że studia na kierunku pielęgniarstwo zapewniły im 

przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu. Najwięcej absolwentów - 288 osób 

odpowiedziało, że w wysokim stopniu, w średnim stopniu odpowiedziało - 255 osób, w pełni 

odpowiedziało - 58 osób, w niskim stopniu - 44 osoby, najmniej absolwentów odpowiedziało, 

że w ogóle nie zapewniły - 6 osób. Powyższe zostało przedstawione na wykresie nr 16. 
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Wykres 16 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku pielęgniarstwo spełniają oczekiwania 
absolwentów w zakresie teoretycznego przygotowania do wykonywania zawodu  

 

 

Absolwentów zapytano czy sądzą, że studia na kierunku pielęgniarstwo zapewniły im 

przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. Najwięcej absolwentów - 267 osób 

odpowiedziało, że w średnim stopniu, w wysokim stopniu odpowiedziało - 200 osób, w niskim 

stopniu odpowiedziało - 118 osób, w pełni - 51 osób, najmniej absolwentów odpowiedziało, że  

w ogóle nie zapewniły - 15 osób. Powyższe zostało przedstawione na wykresie nr 17. 

 

Wykres 17 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku pielęgniarstwo spełniają oczekiwania 
absolwentów w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu 
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Pytania skierowane do absolwentów kierunku położnictwo. 

Wyniki ankiety wskazują, iż według absolwentów kierunku położnictwo studia zapewniły 

przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu w wysokim stopniu - 138 osobom 

(najwięcej odpowiedzi), w średnim stopniu - 112 osobom, w pełni - 20 osobom, w niskim 

stopniu 8 osobom, w ogóle nie zapewniły 2 osobom (najmniej odpowiedzi). Powyższe zostało 

przedstawione na wykresie nr 18. 

 

Wykres 18 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania absolwentów 
w zakresie teoretycznego przygotowania do wykonywania zawodu 

 

 

Wyniki ankiety wskazują, iż według absolwentów kierunku położnictwo studia zapewniły 

przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu w wysokim stopniu - 77 osobom 

(najwięcej odpowiedzi), w niskim stopniu - 55 osobom, w średnim stopniu - 134 osobom,  

w pełni - 8 osobom, w ogóle nie zapewniły - 6 osobom. Powyższe zostało przedstawione na 

wykresie nr 19. 
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Wykres 19 Pytanie: W jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania absolwentów 
w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu 

 

 

Pytania skierowane do absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 

Absolwenci obu kierunków zostali zapytani o sytuację zawodową. Najwięcej absolwentów - 

706 osób pracuje w zawodzie pielęgniarki lub położnej (502 w zawodzie pielęgniarki i 204  

w zawodzie położnej), nie pracuje - 146 osób, w zawodzie niemedycznym pracuje - 56 osób, 

w innym zawodzie medycznym pracują - 23 osoby. 

Spośród absolwentów, którzy nie podjęli pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej 

przyczynami nie podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej było podjęcie nauki na 

studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla  89 osób, złe warunki pracy - zbyt duże 

obciążenie pracą dla 63 osób, brak perspektyw finansowych dla 56 osób, podjęcie nauki na 

studiach II stopnia na kierunku położnictwo dla 55 osób, trudność znalezienia pracy  

w zawodzie dla 44 osób, złe warunki pracy inne niż zbyt duże obciążenia pracą dla 24 osób, 

podjęcie nauki na studiach pozamedycznych dla 11 osób, podjęcie nauki na innych studiach 

medycznych dla 10 osób. Absolwenci mieli możliwość zaznaczenia do 3 odpowiedzi na 

pytanie. 

Spośród absolwentów, którzy nie podjęli pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej w ciągu 

najbliższych dwóch lat zdecydowanych na podjęcie pracy jest 125 osób, 58 osób raczej 

zamierza podjąć pracę, 17 osób raczej nie zamierza. Zdecydowanie nie zamierza podjąć pracy 

14 osób, natomiast 11 osobom trudno było udzielić odpowiedzi na pytanie. 

Spośród absolwentów, którzy nie podjęli pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej w ciągu 

najbliższych pięciu lat zdecydowanych na podjęcie pracy są 4 osoby, 7 osób raczej zamierza 

podjąć pracę, 9 osób raczej nie zamierza. Zdecydowanie nie zamierza podjąć pracy 8 osób, 

natomiast 14 osobom trudno było udzielić odpowiedzi na pytanie. 

134

77

55

8

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160

w średnim stopniu

w wysokim stopniu

w niskim

w pełni

w ogóle nie spełniają

W jakim stopniu studia na kierunku położnictwo spełniają oczekiwania 
absolwentów w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania 

zawodu



48 
 

Spośród absolwentów, którzy nie podjęli pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej oraz 

którzy nie są zdecydowani na podjęcie tej pracy w ciągu najbliższych 5 lat na pytanie co 

musiałoby się wydarzyć, aby zdecydowali się jednak podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki lub 

położnej 14 osób wskazało poprawienie warunków pracy, tak aby pracownik był mniej 

obciążony pracą, 11 osób wskazało podwyższenie zarobków, zwiększenie możliwości rozwoju 

zawodowego 7 osób, 2 osoby odpowiedziały, że nic nie zmieni ich decyzji oraz 2 osobom 

trudno było udzielić odpowiedzi. 

Spośród osób, które podjęły pracę w zawodzie pielęgniarki lub położnej najwięcej 224 osoby 

szukały informacji o dostępnych ofertach pracy poprzez rekomendację rodziny/znajomych,  

w Internecie poszukiwały pracy 194 osoby, w prasie 4 osoby, w Biurze Karier na uczelni 3 

osoby, trudność z udzieleniem odpowiedzi na pytanie miało 55 osób, natomiast 226 osób 

odpowiedziało, że szukało pracy w inny sposób, głównie bezpośrednio u pracodawców. 

Pielęgniarkom i położnym, które podjęły pracę w zawodach pielęgniarki lub położnej zadano 

pytanie jakiej pomocy potrzebowałyby w celu ułatwienia podjęcia pracy, gdyby miały podjąć ją 

po raz pierwszy. Najwięcej - 529 osób potrzebowałoby zapewnienia w pierwszej pracy opieki 

mentora – osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, żadnej pomocy nie potrzebowałoby 56 

osób, uczestnictwa w stażach 36 osób, udziału w kształceniu podyplomowym 27 osób, 

doradztwa zawodowego 24 osoby, kolejnym 24 osobom trudno było odpowiedzieć na pytanie, 

natomiast 225 osób w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, a 10 osób wskazało 

odpowiedź inne. Powyższe zostało przedstawione na wykresie nr 20. 

 

Wykres 20 Pytanie: Jakiej pomocy potrzebowałyby pielęgniarki i położne gdyby miały podjąć pracę po 

raz pierwszy 
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Wśród absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w ciągu najbliższych 2 lub 5 lat, na 

pytanie dotyczące jakiej pomocy potrzebują w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie 

pielęgniarki lub położnej najwięcej absolwentów - 133 osoby odpowiedziały iż potrzebowałby 

zapewnienia w pierwszej pracy opieki mentora – osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, 

staży potrzebowałoby - 14 osób, kształcenia podyplomowego - 11 osób, nie potrzebuje żadnej 

pomocy - 9 osób, doradztwa zawodowego potrzebowałoby - 8 osób, inne czynniki wskazało - 

5 osób, trudno było udzielić odpowiedzi na pytanie - 14 osobom. 

Na pytanie co uważa Pan/i za najważniejsze w pracy najwięcej absolwentów - 637 osób 

odpowiedziało, że jest to wysokość zarobków, 584 - osoby odpowiedziały, że miła atmosfera 

pracy, 400 osób uznało, że dzielenie się przez bardziej doświadczony personel swoją 

wiedzą/umiejętnościami, dla 376 osób było to zatrudnienie na umowę o pracę, dla 334 osób - 

finansowanie przez pracodawcę podwyższania kwalifikacji, 264 osoby wskazały możliwość 

wykorzystania w pracy swoich kwalifikacji, 72 osoby - niezbyt duże obciążenie pracą, 32 - 

osoby dostępność atrakcyjnych świadczeń socjalnych. Na zadane pytanie istniała możliwość 

zaznaczenia do 3 odpowiedzi. 

Wśród absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w ciągu najbliższych 2 lub 5 lat, na 

pytanie jakie są Pana/i największe obawy związane z podjęciem pracy w zawodzie 

pielęgniarki/położnej najwięcej absolwentów - 102 osoby wskazały złe warunki pracy - zbyt 

duże obciążenie pracą, 97 osób wskazało trudność zapewnienia sobie/swojej rodzinie życia 

na godziwym poziomie, 32 osoby trudność znalezienia pracy w zawodzie, 13 osób złe warunki 

pracy inne niż zbyt duże obciążenia pracą, 4 osoby stres związany ze współpracą z innymi 

ludźmi (inne pielęgniarki/położne, przełożeni itp.), 3 osoby stres związany  

z odpowiedzialnością zawodową, 2 osoby stres związany z pracą z pacjentem/rodziną 

pacjenta. 

Wśród absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, którzy brali udział w badaniu 

ankietowym były osoby, które ukończyły inny kierunek studiów. Najwięcej 24 osoby było 

absolwentami kierunku ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne ukończyło 14 osób,  

a fizjoterapię 8 osób. 

 

3.3 PODSUMOWANIE  

 

Z przeprowadzonych badań ankietowych skierowanych do studentów oraz do absolwentów 

kierunków pielęgniarstwo i położnictwo wynika (największa liczba udzielonych odpowiedzi), że 

42,48% studentów i 60,68% absolwentów wybierając kierunek studiów kierowało się chęcią 

pracy w zawodzie, w którym można pomagać ludziom. 
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Wśród absolwentów zarówno kierunku pielęgniarstwo jak i kierunku położnictwo najwięcej 

udzielonych odpowiedzi wskazuje, że studia na tych kierunkach spełniają oczekiwania 

absolwentów w zakresie teoretycznego przygotowania do wykonywania zawodu w wysokim 

stopniu dla 44,23 % absolwentów kierunku pielęgniarstwo oraz 49,28% absolwentów kierunku 

położnictwo. 

Ponadto w opinii absolwentów kierunku pielęgniarstwo najwięcej udzielonych odpowiedzi 

wskazuje, że studia na tym kierunku zapewniły przygotowanie praktyczne do wykonywania 

zawodu w średnim stopniu 41,01% osób, natomiast w opinii absolwentów kierunku 

położnictwo w średnim stopniu dla 47,85% osób. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badania ankietowego można stwierdzić, że standardy 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz na kierunku położnictwo w opinii absolwentów 

zapewniają właściwe przygotowanie do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.  

Zadowalający jest fakt, iż spośród studentów, którzy udzielili odpowiedzi iż zdecydowanie tak 

lub raczej tak zamierzają wystąpić do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych -1352 osoby, 

najwięcej studentów spośród tej grupy - 1205 osób (89,1%) zamierza wystąpić do Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu w okresie do roku od momentu 

ukończenia studiów. 

W opinii studentów w celu ułatwienia podjęcia pierwszej pracy w zawodzie pielęgniarki lub 

położnej najwięcej 47,38% osób potrzebuje zapewnienia opieki mentora – osoby 

wprowadzającej w nowe obowiązki. Ponadto 56,82% absolwentów, którzy podjęli pracę  

w zawodach pielęgniarki lub położnej również potrzebowaliby zapewnienia w pierwszej pracy 

opieki mentora – osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, jeśli mieliby podjąć pracę po raz 

pierwszy. Potrzebę zapewnienia w pierwszej pracy opieki mentora – osoby wprowadzającej  

w nowe obowiązki wskazało 14,28% absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w ciągu 

najbliższych 2 lub 5 lat. 

Najważniejszymi czynnikami w przyszłej pracy dla studentów oraz absolwentów są: wysokość 

zarobków oraz miła atmosfera pracy.  
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4 OCENA WSKAŹNIKA MIGRACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
(DANE KRAJOWE I UE) 

 

Obecnie funkcjonujący dwustopniowy system kształcenia polskich pielęgniarek i położnych 

jest dostosowany do systemów kształcenia obowiązujących w państwach będących członkami 

Unii Europejskiej i jest zgodny z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia 

pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu dnia 25 października 1967 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 

83, poz. 384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, 

wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz.UE.L.255 z 30.09.2005 r., str. 

22, z późn. zm.). Pozostaje także w zbieżności z przepisami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 

2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 

1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE. L. 354 z 28.12.2013 r., str. 132). 

Pielęgniarki i położne, które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć do 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami UE.  

 

4.1 ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE POSIADANIE KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI UE - DANE KRAJOWE 

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych, 

na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje zaświadczenie 

stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami 

wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub 

inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom 

potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

Tabela nr 29 przedstawia zestawienie zaświadczeń wydanych na potrzeby uznania kwalifikacji 

zawodowych w latach 2010-2019 r. 
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Tabela 29 Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych w latach 2010-2019 
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Razem 

2010 122 7 281 25 144 46 181 806 

2011 165 20 315 32 163 45 199 939 

2012 204 32 431 39 163 37 248 1 154 

2013 307 34 532 36 114 28 202 1 253 

2014 283 31 548 45 127 35 255 1 324 

2015 321 35 721 43 121 23 263 1 527 

2016 207 15 462 32 67 24 180 987 

2017 134 23 273 35 46 12 97 620 

2018 118 16 215 16 42 7 74 488 

2019 85 13 190 21 27 8 69 413 

Razem 1946 226 3968 324 1014 265 1768 9511 

Źródło: NIPIP 

 

Analizując powyższe zestawienie należy zauważyć, iż od roku 2010 do 2019 wydano 9 511 

zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych na potrzeby uznania kwalifikacji zawodowych.  

Porównując lata od 2010 do 2015 widoczny jest stopniowy wzrost liczby wydawanych 

zaświadczeń. Natomiast od roku 2015 do 2019 obserwowany jest spadek liczby wydawanych 

zaświadczeń. Porównując rok 2015 i 2019 należy zauważyć, że spadek zaświadczeń 

wydanych na potrzeby uznania kwalifikacji zawodowych dla pielęgniarek i położnych jest 

znaczny i wynosił w 2015 r. - 1 527, natomiast w roku 2019 - 413 wydanych zaświadczeń.  

Poniższy wykres obrazuje liczbę wydawanych zaświadczeń w latach 2010-2019. 
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Wykres 21 Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  
i położnych w latach 2010-2019 

 

Opracowano na podstawie danych zamieszczonych w tabeli nr 29 

 

Znacznie zmniejszyło się zainteresowanie pielęgniarek i położnych uzyskiwaniem 

zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  

i położnych w krajach UE.  

Ponadto biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych pielęgniarek i położnych oraz wydanych 

zaświadczeń w latach 2010-2019 można stwierdzić, iż stanowi on niewielki udział procentowy. 

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział wydanych zaświadczeń w odniesieniu do 

liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych 

 

Tabela 30 Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych oraz wydanych zaświadczeń w latach 2010 
– 2019 

Rok Liczba 
zarejestrowanych 
pielęgniarek i 
położnych 

Liczba zaświadczeń 
wydanych na potrzeby 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych pielęgniarek i 
położnych 

Procentowy udział 
wydanych zaświadczeń 
w odniesieniu do liczby 
zarejestrowanych 
pielęgniarek i położnych 

31.12.2010 307 708 806 0,26% 

31.12.2011 309 065 939 0,30% 

31.12.2012 312 883 1 154 0,37% 

31.12.2013 314 853 1 253 0,40% 

31.12.2014 317 976 1 324 0,42% 

31.12.2015 321 471 1 527 0,47% 

31.12.2016 325 201 987 0,30% 
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31.12.2017 329 358 620 0,19% 

31.12.2018 333 796 488 0,15% 

31.12.2019 338 645 413 0,12% 

 

Znacząco uległo zmianie zainteresowanie pielęgniarek i położnych uzyskiwaniem 

zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE. 

Ponadto liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych w odniesieniu do liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych 

stanowi niewielki procent. W roku 2010 było 0,26%, w 2015 było to 0,47% natomiast w 2019r. 

było to zaledwie 0,12%.  

 

4.2 UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ  

 

Do oceny migracji pielęgniarek i położnych można posłużyć się również danymi o liczbie 

pielęgniarek i położnych będących obywatelami Polski, które ubiegały się o uznanie kwalifikacji 

zawodowych w innych krajach europejskich. 

Dane dotyczące liczby decyzji podjętych w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych będących obywatelami Polski, które zostały podjęte w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 

przedstawia tabela nr 31 (pielęgniarka ogólna) i tabela nr 32 (położna) - opracowano w oparciu 

o dane pozyskane ze strony internetowej Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm, (wg. stanu na dzień 

02.12.2020r. 1).  

 

Tabela 31 Liczba decyzji podjętych w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek będących 
obywatelami Polski, które zostały podjęte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii  

 

Rodzaj 
rozstrzygnięcia 

Stan na koniec roku  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2010 -
2019 

decyzja pozytywna 613 547 238 352 525 809 895 539 306 107 4 931 

decyzja negatywna 39 40 10 19 36 10 13 15 17 6 205 

Źródło: Komisja Europejska http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm . Stan 

na dzień 02.12.2020 r.  

 
1 Każdy kraj jest odpowiedzialny za aktualizację informacji dotyczących jego zawodów regulowanych, właściwych organów i statystyk. Komisja 
nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji. Komisja jest w trakcie aktualizowania niektórych treści na tej stronie w związku z 
wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
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Tabela 32 Liczba decyzji podjętych w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych położnych będących 
obywatelami Polski, które zostały podjęte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 

 

Rodzaj 
rozstrzygnięcia 

Stan na koniec roku  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2010 
-2019 

decyzja pozytywna 40 47 54 35 42 62 46 54 28 13 421 

decyzja negatywna 7 2 0 2 0 3 2 2 2 0 20 

Źródło: Komisja Europejska http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm . Stan 

na dzień 02.12.2020 r.  

 

4.3 PODSUMOWANIE 

Zjawisko migracji personelu medycznego monitorowane jest w oparciu o informacje na temat 

liczby i wskaźnika procentowego zaświadczeń wydanych przez samorządy zawodowe 

osobom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Liczbę tę należy traktować jako wskaźnik zainteresowania personelu medycznego podjęciem 

pracy za granicą. Z uwagi na swobodę podejmowania zatrudnienia obowiązującą w krajach 

UE przez obywateli państw członkowskich liczba osób, które faktycznie podjęły pracę za 

granicą po przystąpieniu RP do UE nie jest dokładnie znana. 

Według danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, w okresie od 

2010 roku do 2019 r., na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych, Okręgowe Izby 

Pielęgniarek i Położnych wydały ogółem 9 511 zaświadczeń. 

Natomiast ze statystyk unijnych wynika, że od roku 2010 r. do 2019 r. wobec polskich 

pielęgniarek podjęto 5 136 decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, z czego  4 931 decyzji było 

pozytywnych, 205 negatywnych. Natomiast wobec polskich położnych podjęto 441 decyzje  

w sprawie uznania kwalifikacji, z czego 421 było pozytywnych, 20 negatywnych. 

Z powyższych danych wynika, iż liczba wydanych zaświadczeń nie jest jednoznaczna z liczbą 

osób, które faktycznie podjęły pracę w innym kraju UE. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
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5 REKOMENDACJE DLA PRACODAWCÓW 

 

Konsultanci Krajowi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa wskazują, iż braki kadry 

pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych są zróżnicowane w kraju i wynikają m.in.  

z oferowanych warunków płacowych oraz specyfiki pracy.  

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie wyniki ankiet skierowanych do studentów  

i absolwentów kierunków pielęgniarstwo/położnictwo wskazują iż najważniejszymi 

oczekiwaniami dotyczącymi zatrudniania w zawodzie pielęgniarki/położnej są: zapewnienie  

w pierwszej pracy opieki mentora – osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, udział  

w kształceniu podyplomowym, wysokość zarobków, miła atmosfera w pracy. 

Powyższe pozwala na wypracowanie rekomendacji dla pracodawców w zakresie oczekiwań 

dotyczących zatrudniania w zawodzie pielęgniarki/położnej.  

 

Rekomendacje dla pracodawców: 

• zapewnienie w pierwszej pracy opieki mentora – osoby wprowadzającej w nowe 

obowiązki zawodowe na stanowisku pracy, 

• zapewnienie możliwości odbycia kształcenia podyplomowego np. poprzez wyrażenie 

zgody na urlop szkoleniowy dla zatrudnionej kadry pielęgniarskiej/położniczej, 

dofinansowanie poszczególnych form kształcenia podyplomowego oraz kierowanie na 

podnoszenie kwalifikacji w formie kształcenia podyplomowego, 

• poprawa warunków pracy i wynagrodzeń, które będą zachętą do podejmowania pracy 

w zawodach pielęgniarki i położnej przez absolwentów kierunków pielęgniarstwo  

i położnictwo. 
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6 ZAKOŃCZENIE 

 

Mając na uwadze dane przedstawiające strukturę wiekową pielęgniarek i położnych oraz fakt, 

iż na skutek nabywania praw emerytalnych przez osoby obecnie będące w wieku 

przedemerytalnym, liczba pielęgniarek i położnych stopniowo będzie się zmniejszała, istnieje 

potrzeba kontynuacji dotychczasowych działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

aby coraz większa liczba młodych ludzi podejmowała decyzję o wyborze kształcenia  

w zawodzie pielęgniarki lub położnej. Dokumentem, który kompleksowo określa jakie kierunki 

działań Ministerstwa Zdrowia należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo  

i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów jest „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz 

Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych  

w 2018 r.), przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. Głównym celem 

„Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” jest 

wypracowanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do 

opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby 

pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji 

zarobkowej tej grupy zawodowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy  

w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych 

nabywających uprawnienia emerytalne. Jednym z priorytetowych obszarów działań Polityki 

jest kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych, w ramach którego jednym z celów 

jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo przy 

uwzględnieniu jakości kształcenia.  

Aby osiągnąć ten cel zaplanowano szereg działań, których realizacja przyczynia się do 

zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych wchodzących do sytemu ochrony zdrowia.  Dane 

z ostatnich lat wskazują na skuteczność tych działań, bowiem zauważalny jest wzrost liczby 

studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz wzrost liczby 

pielęgniarek i położnych podejmujących pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej. 
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