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Drogie Kole¿anki i Koledzy!

Szanowni Pañstwo!

Przedk³adaj¹c raport o stanie pielêgniarstwa mam nadziejê, ¿e bêdzie on stanowi³ impuls do
szybkiego i zdecydowanego podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zahamowanie wzrostu deficytu
pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce oraz w województwie mazowieckim. W opracowaniu zaproponowa-
³am zarys strategicznego planu wdro¿enia skutecznych mechanizmów legislacyjnych, finansowych
i organizacyjnych zmierzaj¹cych do zabezpieczenia spo³eczeñstwa w opiekê pielêgniarsk¹. Raport jest
jednoczeœnie apelem o skonsolidowanie w tym celu si³ wszystkich œrodowisk. Dla sprawnego funk-
cjonowania ochrony zdrowia wa¿ne jest, ¿eby apel ten wybrzmia³ w sercach decydentów, p³atnika
œwiadczeñ zdrowotnych, zarz¹dzaj¹cych placówkami medycznymi, ale równie¿ w œwiadomoœci
pacjentów, którzy najboleœniej odczuj¹ brak fachowej pomocy w trudnych chwilach choroby
i cierpienia. 

Pielêgniarki i po³o¿ne s¹ filarem i gwarancj¹ efektywnego dzia³ania systemu opieki zdrowotnej, co
nabiera szczególnego znaczenia w kontekœcie niekorzystnych zjawisk demograficznych i epidemiolo-
gicznych, generuj¹cych zwiêkszone zapotrzebowanie na opiekê pielêgniarsk¹. Wykonywanie tych
zawodów wymaga gruntownego i d³ugotrwa³ego wykszta³cenia oraz ci¹g³ego doskonalenia umiejêtno-
œci i pog³êbiania wiedzy medycznej. Wspó³czesn¹ pielêgniarkê i po³o¿n¹, oprócz kompleksowego
wykszta³cenia, interdyscyplinarnej wiedzy i doœwiadczenia zawodowego, musi wyró¿niaæ empatia,
troskliwoœæ i opiekuñczoœæ, a jednoczeœnie odpornoœæ na stres, odwaga oraz umiejêtnoœæ pogodzenia
wykonywania skomplikowanych procedur medycznych z ide¹ humanitaryzmu.

Analiza problemów pielêgniarek w województwie mazowieckim zosta³a przedstawiona na tle
sytuacji w Polsce. Opracowanie zawiera równie¿ szereg danych dotycz¹cych po³o¿nych.

Z prognozy narastaj¹cego deficytu pielêgniarek i po³o¿nych wynika, ¿e do 2020 roku w Polsce
bêdzie brakowa³o ponad 34 000 pielêgniarek i 3 000 po³o¿nych, natomiast w województwie
mazowieckim ponad 4 000 pielêgniarek i prawie 200 po³o¿nych. W latach nastêpnych problem ten
bêdzie siê pog³êbia³.

Bez podjêcia skutecznych dzia³añ, maj¹cych na celu zwiêkszenie liczebnoœci kszta³conej kadry
pielêgniarskiej oraz wdro¿enie mechanizmów motywuj¹cych zarówno do pracy w zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej jak i do podejmowania przez absolwentów wy¿szych uczelni zatrudnienia
w wyuczonym zawodzie, problemu kadrowej luki pokoleniowej nie uda siê zahamowaæ.

Prezentuj¹c niniejszy raport mam nadziejê, ¿e przyczyni siê on do uœwiadomienia wszystkim, z jak
powa¿nym problemem przyjdzie nam siê zmierzyæ w najbli¿szej przysz³oœci. Wierzê, ¿e przedstawiony
obraz stanu pielêgniarstwa pozwoli na znalezienie i wdro¿enie skutecznych mechanizmów, maj¹cych
na celu odwrócenie groŸnego, rosn¹cego deficytu pielêgniarek i po³o¿nych. 

¯yczê wszystkim pielêgniarkom i po³o¿nym, organizatorom ochrony zdrowia, przedstawicielom
innych zawodów medycznych a przede wszystkim pacjentom, ¿eby prognozy przedstawione w raporcie
nigdy siê nie spe³ni³y.

Wies³awa Za³uska
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1. ZAREJESTROWANE PIELÊGNIARKI I PO£O¯NE 

Zawód pielêgniarki i po³o¿nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e wykonywaæ osoba posiada-
j¹ca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez w³aœciw¹ okrêgow¹ radê pielêgniarek i po³o¿nych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1251 z póŸn. zm.) prowadzone s¹ rejestry pielêgniarek i po³o¿nych, jako podstawowe zbiory szeregu
danych o pielêgniarkach i po³o¿nych wykonuj¹cych zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Polsce Centralny Rejestr Pielêgniarek i Po³o¿nych (CRPiP) prowadzony jest przez Naczeln¹ Radê
Pielêgniarek i Po³o¿nych. Tam te¿ przekazywane s¹ dane z rejestrów pielêgniarek i rejestrów po³o¿nych
prowadzonych przez okrêgowe rady pielêgniarek i po³o¿nych. Nale¿y jednak¿e podkreœliæ, ¿e liczba za-
rejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych nie oznacza liczby pielêgniarek i po³o¿nych aktywnych zawodo-
wo. Ka¿da pielêgniarka i po³o¿na, zgodnie z przepisami ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej,
zobowi¹zana jest do niezw³ocznego zawiadomienia okrêgowej rady pielêgniarek i po³o¿nych o zmianie
danych objêtych rejestrem w terminie 14 dni od daty ich powstania, ale w praktyce obowi¹zek ten czêsto
nie jest realizowany. 

1.1. Pielêgniarki i po³o¿ne zarejestrowane w Polsce

W poni¿szej tabeli zawarte s¹ dane dotycz¹ce liczby pielêgniarek i po³o¿nych zarejestrowanych w Cen-
tralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych sukcesywnie
wzrasta, ale nie oznacza to, ¿e wzrasta równie¿ liczba osób zatrudnionych w tych zawodach. W rejestrze
figuruj¹ bowiem równie¿ pielêgniarki i po³o¿ne przebywaj¹ce na emeryturach lub rentach, jak równie¿
osoby, które nie podjê³y pracy zawodowej. 

W 2008 roku by³o zarejestrowanych 268 015 pielêgniarek oraz 32 474 po³o¿nych, natomiast w 2016 roku
288 480 pielêgniarek i 36 829 po³o¿nych. 

Niepokój budzi malej¹ca liczba nowo zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych. W 2005 roku by³o ich
7 135, natomiast w 2015 roku jedynie 4 480. Na przestrzeni 10 lat nast¹pi³ spadek liczby stwierdzonych praw
wykonywania zawodu o 2 655.

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w latach 2008-2016 w Polsce 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 



1.2. Mediana, modalna i œrednia wieku pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce
i w województwie mazowieckim

Mediana obliczona dla grupy zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych wynosi 54 lata w województwie
mazowieckim oraz 53 lata w Polsce. Wartoœæ mediany wskazuje, ¿e po³owa wyników ma wartoœæ poni¿ej
wartoœci mediany, a druga po³owa powy¿ej tej wartoœci, tzn. po³owa pielêgniarek i po³o¿nych
w województwie mazowieckim jest w wieku powy¿ej 54 lat, a w Polsce powy¿ej 53 lat, natomiast po³owa
pielêgniarek i po³o¿nych jest w wieku poni¿ej tych wartoœci.

Modalna, zarówno w Polsce jak i w województwie mazowieckim, wynosi dla pielêgniarek 42 lata,
natomiast dla po³o¿nych 51 lat. Modalna jest jedn¹ z miar tendencji centralnej i wskazuje na wartoœæ
najczêœciej wystêpuj¹c¹ w próbie. W przypadku województwa mazowieckiego dla modalnej 42 lata zareje-
strowanych pielêgniarek by³o 1 643, natomiast zatrudnionych 1 358 i odpowiednio w Polsce zarejestrowa-
nych 11 390 i zatrudnionych 8 634. Analogicznie w przypadku województwa mazowieckiego dla modalnej
51 lat zarejestrowanych po³o¿nych by³o 172, natomiast zatrudnionych 144 i odpowiednio w Polsce
zarejestrowanych 1 389 i zatrudnionych 1 136.

Wed³ug obliczeñ dokonanych na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Polsce œrednia wieku zarejestrowanych pielêgniarek wynosi³a w 2016 roku 50,80, natomiast œrednia wieku
zatrudnionych by³a ni¿sza i wynosi³a 50,64. W przypadku po³o¿nych w Polsce œrednia wieku
zarejestrowanych wynosi³a 49,14, natomiast œrednia wieku zatrudnionych by³a wy¿sza i wynosi³a 49,86. 

W województwie mazowieckim œrednia wieku zarejestrowanych pielêgniarek wynosi³a 51,16, natomiast
zatrudnionych by³a ni¿sza i wynosi³a 50,51. Odwrotna sytuacja wystêpuje w grupie zawodowej po³o¿nych,
gdzie œrednia wieku zatrudnionych po³o¿nych wynosi³a 49,68 i by³a wy¿sza ni¿ œrednia wieku
zarejestrowanych po³o¿nych, która wynosi³a 48,23. 

Na terenie dzia³ania Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych œrednia wieku zarejestrowa-
nych pielêgniarek jest najwy¿sza spoœród omawianych i wynosi 51,37, natomiast zatrudnionych najni¿sza
i wynosi 50,27. Œredni¹ wieku zatrudnionych i zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w województwie ma-
zowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w 2016 roku obrazuje wykres 2.

Œrednia arytmetyczna wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce na przestrzeni ostatnich
lat ci¹gle wzrasta. 

W 2008 roku œrednia wieku pielêgniarki wynosi³a 44,19, podczas gdy w 2016 roku osi¹gnê³a w Polsce
wartoœæ 50,80 (w województwie mazowieckim 51,16).

Œrednia arytmetyczna wieku po³o¿nych jest nieco ni¿sza ni¿ pielêgniarek. W 2008 roku œrednia wieku
po³o¿nej wynosi³a 43,23, natomiast w 2016 roku 49,14. 
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Wykres 1. Liczba stwierdzonych praw wykonywania zawodu w Polsce w latach 2005-2015 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Trend wzrastaj¹cy w zakresie œredniej wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w latach
2008-2016 obrazuje poni¿szy wykres 3. 

Wykres 2. Œrednia wieku zatrudnionych i zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w wojewódz-
twie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w 2016 roku

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 

Wykres 3. Œrednia wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w latach 2008-2016

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 



1.3. Zarejestrowane pielêgniarki w Polsce, w województwie mazowieckim oraz
w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

Dane dotycz¹ce liczby, roku urodzenia i wieku osi¹gniêtego w 2017 roku zarejestrowanych pielêgniarek
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
zosta³y zawarte w poni¿szej tabeli.

Liczba zarejestrowanych pielêgniarek w województwie mazowieckim na przestrzeni ostatnich lat wzrasta
i taka tendencja daje siê zaobserwowaæ we wszystkich rejestrach prowadzonych w poszczególnych
okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych, co nie oznacza, ¿e wzrasta równie¿ liczba pielêgniarek
czynnych zawodowo. W rejestrach tych pozostaj¹ bowiem pielêgniarki, które przesz³y na emeryturê,
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Tabela 2. Liczba, rok urodzenia i wiek zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w wojewódz-
twie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 stycznia 2017 r.)
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odesz³y do pracy w innych zawodach czy te¿ absolwenci studiów licencjackich, którzy nie wykonuj¹ zawodu,
gdy¿ podjêli studia magisterskie lub nie podjêli zatrudnienia.

W 2005 roku w województwie mazowieckim by³o zarejestrowanych 35 741 pielêgniarek, natomiast
w 2016 roku – 41 349. 

W 2016 roku na obszarze województwa mazowieckiego najwiêcej pielêgniarek by³o zarejestrowanych
w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych – 26 737, a nastêpnie w OIPiP w Radomiu
– 4 788. We wszystkich okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych daje siê zaobserwowaæ wzrost liczby
zarejestrowanych pielêgniarek. Na przestrzeni 11 lat (2005-2016) na terenie dzia³ania Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych nast¹pi³ wzrost liczby zarejestrowanych pielêgniarek o 3 893
osoby. Dane dotycz¹ce liczby zarejestrowanych pielêgniarek w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych zosta³y przedstawione na poni¿szym wykresie.

Poni¿szy wykres obrazuje liczbê i wiek zarejestrowanych pielêgniarek. Na podstawie przedstawionych
danych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e liczebnie dominuje grupa pielêgniarek bêd¹cych po 40. roku ¿ycia. Najwiêcej
jest pielêgniarek w wieku 42 lat – 1 643, natomiast w wieku 40 lat i poni¿ej jest kilkukrotnie mniej
pielêgniarek ni¿ w pozosta³ych przedzia³ach wiekowych. 

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek w okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych
województwa mazowieckiego w latach 2005-2016

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)

Wykres 4. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych w latach 2005-2016 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)



W zakresie struktury wieku linia trendu na obszarze dzia³ania Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych pokrywa siê z lini¹ trendu w województwie mazowieckim, co obrazuje poni¿szy wykres.

Na poni¿szym wykresie wyraŸnie rysuje siê wzrostowa linia trendu liczby zarejestrowanych pielêgniarek
w poszczególnych grupach wiekowych. Tendencja ta wystêpuje we wszystkich okrêgowych izbach
pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego. W Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych najwiêcej pielêgniarek (4 382) zarejestrowanych jest w grupie wiekowej 41-45 lat. Niepokoi
fakt, ¿e w grupie wiekowej 31-35 lat zarejestrowane s¹ tylko 933 pielêgniarki. 
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Wykres 5. Liczba i wiek zarejestrowanych pielêgniarek w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 6. Liczba i przedzia³y wieku zarejestrowanych pielêgniarek w województwie mazo-
wieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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Jak wynika z tabeli poni¿ej struktura wiekowa pielêgniarek zarejestrowanych w Polsce, w województwie
mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych jest podobna.

Analizuj¹c procentow¹ strukturê wieku zarejestrowanych pielêgniarek, nale¿y przede wszystkim zwróciæ
uwagê, ¿e w Polsce 28%, a w województwie mazowieckim 32% pielêgniarek spoœród wszystkich
zarejestrowanych urodzi³o siê w latach 1955-1964. Oznacza to, ¿e w najbli¿szych 10 latach oko³o 30%
wszystkich zarejestrowanych pielêgniarek mo¿e odejœæ od wykonywania zawodu. Natomiast pielêgniarek
urodzonych w latach 1985-1994, czyli po drugiej stronie bieguna aktywnoœci zawodowej, jest ponad
trzykrotnie mniej. 

W Polsce jest to 10%, w województwie mazowieckim 8%, co oznacza, ¿e aby zast¹piæ odchodz¹ce na
emeryturê pielêgniarki liczba osób uzyskuj¹cych prawo wykonywania zawodu i podejmuj¹cych zatrudnienie
powinna wzrosn¹æ czterokrotnie. 

Wykres 7. Liczba i wiek zarejestrowanych pielêgniarek w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Tabela 4. Liczba i rok urodzenia zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w województwie
mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



W celu rzetelnoœci analizy, zweryfikowano dane poprzez odrzucenie liczby pielêgniarek, które
teoretycznie naby³y ju¿ prawa do emerytury. Po takim urealnieniu danych procentowa liczba pielêgniarek
urodzonych w latach 1955-1964 wynosi w Polsce 33%, natomiast w województwie mazowieckim 36%.
Odsetek pielêgniarek urodzonych w latach 1985-1994 wynosi w Polsce 12%, natomiast w województwie
mazowieckim 8%. Stosunek liczby pielêgniarek potencjalnie odchodz¹cych od wykonywania zawodu do
pielêgniarek zaczynaj¹cych karierê zawodow¹ wynosi w Polsce 2,75, natomiast w województwie
mazowieckim 4,5. Obrazuje to poni¿szy wykres. 
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Wykres 8. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w województwie
mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 9. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce, w województwie
mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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Jak obrazuje poni¿szy wykres linia trendu liczby i wieku pielêgniarek w województwie mazowieckim po-
krywa siê z lini¹ trendu liczby i wieku pielêgniarek w Polsce.

1.4. Zarejestrowane po³o¿ne w Polsce, w województwie mazowieckim oraz
w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

Analogicznie jak w przypadku pielêgniarek, liczba zarejestrowanych po³o¿nych w województwie mazo-
wieckim na przestrzeni ostatnich lat wzrasta, ale nie oznacza to, ¿e wzrasta równie¿ liczba po³o¿nych
czynnych zawodowo. W rejestrach pozostaj¹ bowiem po³o¿ne, które przesz³y na emeryturê, odesz³y do
pracy w innych zawodach czy te¿ absolwenci studiów licencjackich, którzy nie wykonuj¹ zawodu, gdy¿
podjêli studia magisterskie lub nie podjêli zatrudnienia.

Wed³ug tych danych z CRPiP w 2005 roku w województwie mazowieckim by³o zarejestrowanych 3 745
po³o¿nych, natomiast w 2016 roku by³o ich 4 694. W 2016 roku najwiêcej po³o¿nych by³o zarejestrowanych
w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych – 3 015, a nastêpnie w OIPiP w Radomiu – 559.

Wykres 10. Linia trendu liczby i wieku pielêgniarek zarejestrowanych w Polsce i w województwie
mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych po³o¿nych w okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych
województwa mazowieckiego w latach 2005-2016

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)



Wg stanu na 1 lutego 2017 roku liczba zarejestrowanych po³o¿nych w Polsce wynosi³a 36 829,
w województwie mazowieckim 4 704, natomiast w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
3 023. W poni¿szej tabeli zosta³y zawarte dane dotycz¹ce roku urodzenia, wieku oraz liczby po³o¿nych
zarejestrowanych w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie
Pielêgniarek i Po³o¿nych.
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Wykres 11. Liczba zarejestrowanych po³o¿nych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych w latach 2005-2016

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 31 wrzeœnia 2016 r.)

Tabela 6. Liczba i wiek zarejestrowanych po³o¿nych w Polsce, w województwie mazowieckim
oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
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W skali kraju najwiêksz¹ liczbê zarejestrowanych po³o¿nych stanowi¹ osoby w wieku 51 lat, w wojewódz-
twie mazowieckim jest analogiczna sytuacja, natomiast w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych najwiêcej zarejestrowanych jest po³o¿nych w wieku 46 lat.

1.5. Ró¿nice w liczbie i strukturze zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych 

W województwie mazowieckim zarejestrowanych jest 41 349 pielêgniarek a ich liczba jest prawie dzie-
wiêciokrotnie wiêksza ni¿ zarejestrowanych po³o¿nych, których jest 4 704.

Jak obrazuje wykres 12 w wieku 21-30 lat jest 14% zarejestrowanych pielêgniarek oraz jedynie 7%
zarejestrowanych po³o¿nych. W wieku 51-60 lat jest 29% zarejestrowanych pielêgniarek oraz 30% zareje-
strowanych po³o¿nych. Z danych tych wynika, ¿e aby liczebnoœæ po³o¿nych w województwie mazowieckim
zosta³a utrzymana na dotychczasowym poziomie, prawo wykonywania zawodu powinno uzyskiwaæ i podej-
mowaæ zatrudnienie corocznie czterokrotnie wiêcej po³o¿nych. 

Zestawiaj¹c liniê trendu liczby i wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
jest ona porównywalna – ze wskazaniem – ¿e najwiêksze za³amanie wystêpuje w grupie wiekowej 31-35 lat.
Wykres 13 obrazuje linie trendu liczby i wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w województwie
mazowieckim.

cd. Tabeli 6. Liczba i wiek zarejestrowanych po³o¿nych w Polsce, w województwie mazowieckim
oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Tabela 7. Liczba i struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w województwie
mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



PODSUMOWANIE

Liczba zarejestrowanych w Polsce pielêgniarek i po³o¿nych na przestrzeni ostatnich lat wzrasta, ale nie
oznacza to, ¿e wzrasta równie¿ liczba pielêgniarek i po³o¿nych czynnych zawodowo. W Centralnym
Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych pozostaj¹ bowiem pielêgniarki i po³o¿ne, które przesz³y na emeryturê,
odesz³y do pracy w innych zawodach czy te¿ absolwenci studiów licencjackich, którzy nie wykonuj¹ zawodu,
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Wykres 12. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w woje-
wództwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 13. Liczba i wiek zarejestrowanych po³o¿nych i pielêgniarek w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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gdy¿ podjêli studia magisterskie lub nie podjêli zatrudnienia. W dalszej czêœci opracowania znajdzie siê
wiêc analiza liczby faktycznie aktywnych zawodowo pielêgniarek i po³o¿nych. 

W Polsce w 2016 roku zarejestrowanych by³o 288 480 pielêgniarek oraz 36 829 po³o¿nych. Niepokoj¹cym
zjawiskiem jest spadek liczby nowo zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych. W 2005 roku by³o ich 7 135,
natomiast w 2015 roku jedynie 4 480.

W 2005 roku w województwie mazowieckim by³o zarejestrowanych 35 741 pielêgniarek i 3 745
po³o¿nych, natomiast w 2017 roku 41 349 pielêgniarek i 4 704 po³o¿nych.

Mediana obliczona dla grupy zawodowej pielêgniarek wynosi 54 lata w województwie mazowieckim oraz
53 lata w Polsce.

Modalna zarówno w Polsce, jak i w województwie mazowieckim wynosi 42 lata.
Œrednia wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat wzrasta.

W 2008 roku œrednia wieku pielêgniarek wynosi³a 44,19 lat, zaœ w 2016 roku ju¿ 50,80 lat.
Analizuj¹c procentow¹ strukturê wieku zarejestrowanych pielêgniarek, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e

w Polsce 28%, a w województwie mazowieckim 32% pielêgniarek spoœród wszystkich zarejestrowanych
urodzi³o siê w latach 1955-1964. Oznacza to, ¿e w najbli¿szych 10 latach oko³o 30% wszystkich zarejestro-
wanych pielêgniarek mo¿e odejœæ od wykonywania zawodu. Natomiast pielêgniarek urodzonych w latach
1985-1994, czyli po drugiej stronie bieguna aktywnoœci zawodowej, jest ponad trzykrotnie mniej. W Polsce
jest to 10%, w województwie mazowieckim 8%, co oznacza, ¿e aby zast¹piæ odchodz¹ce na emeryturê
pielêgniarki liczba osób uzyskuj¹cych prawo wykonywania zawodu pielêgniarki powinna wzrosn¹æ
w województwie mazowieckim co najmniej czterokrotnie.

Analogiczna sytuacja wystêpuje w grupie po³o¿nych. 

2. ZATRUDNIENIE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

2.1. Zatrudnienie pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych w Polsce w 2016 roku
by³o zatrudnionych 215 763 pielêgniarek i 25 653 po³o¿nych. Rokrocznie z powodu wyjazdu za granicê
ulega skreœleniu z CRPiP ponad 200 pielêgniarek i po³o¿nych a prawie 1 000 ma wygaszane prawo
wykonywania zawodu. 

Linie trendów w liczbie zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce na przestrzeni ostatnich piêciu
lat odzwierciedla poni¿szy wykres. 

Liczba zatrudnionych pielêgniarek w 2016 roku spad³a do 215 763 w porównaniu do 221 172 w 2015 roku.
Równie¿ w 2013 i 2014 roku liczba zatrudnionych pielêgniarek by³a wy¿sza.

Podobna tendencja jest obserwowana w grupie zawodowej po³o¿nych. Zauwa¿alny jest spadek zatrud-
nionych w 2016 roku, to jest 25 653 w stosunku do 25 938 w 2015 roku. 

Tabela 8. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w latach 2012-2016

�ród³o: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych



2.2. Zatrudnienie pielêgniarek w województwie mazowieckim

W poni¿szej tabeli zawarte zosta³y dane statystyczne dotycz¹ce pielêgniarek pracuj¹cych w podmiotach
leczniczych województwa mazowieckiego bez wzglêdu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana
jest praca (np. umowa o pracê, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy
– w 2015 roku by³o ogó³em 34 062 pracuj¹cych pielêgniarek. 

Osoby zatrudnione nale¿y definiowaæ jako osoby pracuj¹ce na podstawie umowy o pracê, powo³ania,
wyboru, mianowania (zgodnie z Kodeksem pracy). W liczbach bezwzglêdnych w 2015 roku w województwie
mazowieckim zatrudnione by³y 26 602 pielêgniarki.

W poni¿szej tabeli zawarte s¹ dane dotycz¹ce pielêgniarek pracuj¹cych, ale faktyczn¹ liczbê zatrudnio-
nych (26 602) stanowi¹ te pielêgniarki, które zadeklarowa³y, ¿e dany podmiot leczniczy jest ich g³ównym
miejscem pracy.

W grupie 34 062 pracuj¹cych pielêgniarek 26 469 zatrudnionych by³o na umowê o pracê, w tym 24 909
na pe³nym etacie.

Analizuj¹c liczbê pielêgniarek zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w 2005 roku by³o ogó³em 25 981 pracuj¹cych pielêgniarek, w tym 23 535 pielêgniarek deklaruj¹cych, ¿e
dany podmiot leczniczy jest ich g³ównym miejscem pracy, przy czym 22 523 pielêgniarki by³y zatrudnione
na pe³nym etacie. 

W 2015 roku pracowa³y ogó³em 34 062 pielêgniarki, w tym 26 602 pielêgniarki deklaruj¹ce, ¿e dany
podmiot leczniczy jest ich g³ównym miejscem pracy, przy czym 24 909 pielêgniarek by³o zatrudnionych na
pe³nym etacie. 
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Wykres 14. Trend w liczbie zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w latach 2012-2016

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Tabela 9. Liczba pracuj¹cych pielêgniarek w podmiotach leczniczych województwa mazowiec-
kiego w 2015 roku

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.) 
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Wykres 15. Liczba zatrudnionych pielêgniarek na podstawie stosunku pracy i innych form
zatrudnienia w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego w 2015 roku

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Wykres 16. Ogó³em pracuj¹cy, liczba pielêgniarek zatrudnionych w województwie mazowiec-
kim, wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako g³ówne miejsce pracy oraz liczba pielêgniarek
zatrudnionych na pe³nym etacie

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan
na 31 grudnia 2015 r.)



Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta liczba pracuj¹cych pielêgniarek – w 2005 roku by³o ich 25 981, pod-
czas gdy w 2015 roku – 34 062. 

Dokonuj¹c analizy danych dotycz¹cych zatrudnienia pielêgniarek nale¿y jednak skorygowaæ tê liczbê
o liczbê pielêgniarek zatrudnionych w kilku miejscach pracy. Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ pracuj¹cych
a zatrudnionych w kilku miejscach pracy jednoczeœnie wskazuje jednoznacznie, ¿e w 2005 roku by³o 23 535
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Tabela 10. Ogó³em pracuj¹cy, liczba pielêgniarek zatrudnionych w województwie mazowieckim,
wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako g³ówne miejsce pracy, liczba pielêgniarek zatrudnio-
nych na pe³nym etacie oraz liczba i odsetek pielêgniarek zatrudnionych w kilku miejscach pracy

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

Wykres 17. Liczba pielêgniarek (z ogó³u zatrudnionych) pracuj¹cych w kilku miejscach pracy
w latach 2005-2015 na terenie województwa mazowieckiego

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)
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czynnych zawodowo pielêgniarek, natomiast w 2015 roku 26 602. Liczba realnego wzrostu pielêgniarek
zatrudnionych w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich
11 lat wzros³a jedynie o 3 067 pielêgniarek. 

W tabeli 10 zawarte s¹ szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby pielêgniarek pracuj¹cych w województwie ma-
zowieckim, liczby pielêgniarek wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako g³ówne miejsce pracy oraz licz-
by i odsetka pielêgniarek zatrudnionych w kilku miejscach pracy.

Z ogólnej liczby 26 602 pielêgniarek zatrudnionych w 2015 roku w województwie mazowieckim a¿ 28,04%
pracuje w kilku miejscach pracy. Oznacza to, ¿e na rynku pracy ju¿ obecnie brakuje 7 460 pielêgniarek.
Zjawisko to nie by³o tak du¿e w 2005 roku, kiedy to jedynie 2 446 pielêgniarek, czyli 10,39% zatrudnionych,
pracowa³o w kilku miejscach pracy. Wykres 17 obrazuje liczbê pielêgniarek (z ogó³u zatrudnionych)
pracuj¹cych w kilku miejscach pracy w latach 2005-2015 na terenie województwa mazowieckiego.

Liczbê zatrudnionych pielêgniarek ze wzglêdu na wiek w Polsce i w województwie mazowieckim obrazuje
poni¿szy wykres. Linia trendu, podobnie jak w przypadku pielêgniarek zarejestrowanych, wyraŸnie wskazuje,
¿e wiêcej pracuj¹cych pielêgniarek jest w wieku powy¿ej 42 lat. Do 41. roku ¿ycia liczba zatrudnionych
pielêgniarek w poszczególnych latach oscyluje wokó³ czterokrotnie mniejszych wartoœci, ni¿ w wieku powy¿ej
42 lat. Zale¿noœæ ta jest obserwowana zarówno w Polsce jak i w województwie mazowieckim. 

2.3. Zatrudnienie po³o¿nych w województwie mazowieckim

W poni¿szej tabeli zawarte s¹ dane statystyczne dotycz¹ce po³o¿nych (liczonych w osobach) pracuj¹cych
w podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim bez wzglêdu na rodzaj umowy, na podstawie

Wykres 18. Linia trendu wieku zatrudnionych pielêgniarek w Polsce i w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Tabela 11. Liczba pracuj¹cych po³o¿nych w podmiotach leczniczych województwa mazowiec-
kiego w 2015 roku

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)



ImpulsStr. 22

Wykres 19. Liczba zatrudnionych po³o¿nych na podstawie stosunku pracy i innych form
zatrudnienia w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego w 2015 roku 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

Wykres 20. Liczba po³o¿nych zatrudnionych w województwie mazowieckim, wskazuj¹cych jeden
podmiot leczniczy jako g³ówne miejsce pracy oraz liczba po³o¿nych zatrudnionych na pe³nym etacie

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)
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której praca jest wykonywana (np. umowa o pracê, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar
czasu pracy. Ogó³em w województwie mazowieckim w 2015 roku odnotowano 5 464 pracuj¹ce po³o¿ne, ale
faktyczn¹ liczbê zatrudnionych (2 994) stanowi¹ te po³o¿ne, które zadeklarowa³y, ¿e dany podmiot
leczniczy jest ich g³ównym miejscem pracy. Oznacza to, ¿e 2 470 po³o¿nych pracowa³o w kilku podmiotach
leczniczych, co stanowi 83% osób spoœród 2 994 zatrudnionych.

W grupie pracuj¹cych w zawodzie, nale¿y rozró¿niæ zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, których
by³o razem 3 008, w tym 2 781 zatrudnionych na pe³nym etacie.

Analizuj¹c liczbê po³o¿nych zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w 2005 roku by³o ogó³em 2 891 pracuj¹cych po³o¿nych, w tym 2 498 po³o¿nych deklaruj¹cych, ¿e dany podmiot
leczniczy jest ich g³ównym miejscem pracy, przy czym 2 414 po³o¿nych by³o zatrudnionych na pe³nym etacie. 

W 2015 roku pracowa³y ogó³em 5 464 po³o¿ne, w tym 2 994 po³o¿ne deklaruj¹ce, ¿e dany podmiot lecz-
niczy jest ich g³ównym miejscem pracy, przy czym 2 781 po³o¿nych by³o zatrudnionych na pe³nym etacie. 

Liczba zatrudnionych po³o¿nych ze wzglêdu na wiek w Polsce i w województwie mazowieckim obrazuje
poni¿szy wykres. Linia trendu, podobnie jak w przypadku po³o¿nych zarejestrowanych, wyraŸnie wskazuje,
¿e wiêcej pracuj¹cych po³o¿nych jest w wieku powy¿ej 38 lat. Do 37. roku ¿ycia liczba zatrudnionych
po³o¿nych w poszczególnych latach oscyluje wokó³ czterokrotnie mniejszych wartoœci, ni¿ w wieku powy¿ej
38 lat. Zale¿noœæ ta jest obserwowana zarówno w Polsce jak i w województwie mazowieckim. 

2.4. Zatrudnienie pielêgniarek i po³o¿nych na tle innych grup zawodowych
w województwie mazowieckim

Bior¹c pod uwagê ogó³ pracuj¹cych w podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim grupa
zawodowa pracuj¹cych pielêgniarek liczy 34 062 osoby i nie jest ona dominuj¹ca, poniewa¿ statystycznie
wiêcej odnotowano pracuj¹cych lekarzy, a mianowicie 35 884 osoby. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e lekarze s¹
równie¿ zatrudnieni w kilku podmiotach leczniczych jednoczeœnie, a zatem s¹ wykazywani jako zatrudnieni
w sprawozdaniach wszystkich tych podmiotów.

Wykres 21. Linia trendu wieku zatrudnionych po³o¿nych w Polsce i w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



Dla porównania liczby zatrudnionych osób wykonuj¹cych zawód medyczny bardziej wiarygodna jest
liczba zatrudnionych, dla których dany podmiot leczniczy jest g³ównym miejscem pracy. Jak wynika
z dokonanej na podstawie tego kryterium analizy najwiêksz¹ grupê zatrudnionych w podmiotach
leczniczych w województwie mazowieckim stanowi¹ pielêgniarki – 26 602 osoby, a nastêpnie: lekarze
– 13 901, po³o¿ne – 2 994, fizjoterapeuci – 2 509, lekarze dentyœci – 1 408, diagnoœci laboratoryjni – 1 313,
technicy elektroradiologii – 1 192 oraz psycholodzy – 1 059.
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Tabela 12. Liczba pracuj¹cych w podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim z podzia-
³em na zawody medyczne 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.)
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Na podkreœlenie zas³uguje fakt bardzo niskiego stanu zatrudnienia w grupie zawodów pomocniczych dla
pielêgniarek i po³o¿nych. W zawodzie opiekuna medycznego pracuj¹ jedynie 593 osoby, natomiast opieku-
na dzieciêcego jedynie 70 osób. Równie¿ grupa zawodowa dietetyków liczy zaledwie 429 osób.

2.5. Zatrudnienie w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie mazowieckim

Z ogó³u pracuj¹cych wykonuj¹cych w 2015 roku zawód medyczny w województwie mazowieckim w am-
bulatoryjnej opiece zdrowotnej najwiêcej osób pracowa³o w zawodzie lekarza – 10 861, w tym specjalisty –
8 381. Spoœród tej grupy by³o 3 592 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 1 123 osoby to lekarze
rodzinni, a 889 osób to lekarze pediatrzy. 

Natomiast jeœli chodzi o pielêgniarki, to w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2015 roku pracowa³o ich
ogó³em 6 511, z czego 3 395 pielêgniarek udziela³o œwiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej, pielêgnia-
rek œrodowiskowo-rodzinnych by³o 2 096, w tym 754 to pielêgniarki œrodowiska nauczania i wychowania.

Liczba pielêgniarek pracuj¹cych w opiece d³ugoterminowej spad³a w 2015 roku i wynosi³a 628 w stosunku
do 2014 roku, kiedy pracowa³o 791 pielêgniarek. 

Wykres 23 (str. 26) prezentuje liczbê osób wykonuj¹cych zawód medyczny w ambulatoryjnej opiece zdro-
wotnej w latach 2014-2015 w województwie mazowieckim.

2.6. Zatrudnienie pielêgniarek i po³o¿nych w podstawowej opiece zdrowotnej
w województwie mazowieckim

Liczba pielêgniarek pracuj¹cych w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie mazowieckim
wed³ug danych statystycznych gromadzonych przez Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki w Warszawie jest
mniejsza ni¿ liczba pracuj¹cych lekarzy. W 2015 roku pracowa³o 3 395 pielêgniarek i 3 592 lekarzy. 

Dodatkowo liczba pracuj¹cych w 2015 roku pielêgniarek spad³a w stosunku do 2014 roku, gdy¿ w 2014
roku pracowa³o ich 3 627, natomiast w 2015 roku jedynie 3 395. Liczba zatrudnionych po³o¿nych równie¿
spad³a z 672 w 2014 roku do 603 w 2015 roku.

Powy¿sza analiza obejmuje ogó³ pracuj¹cych, czyli osoby zatrudnione w kilku miejscach pracy, zatrudnione
zarówno na podstawie umów o pracê jak równie¿ w ramach umów cywilnoprawnych (wykres 24, str. 27). 

Liczba pracuj¹cych pielêgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie
mazowieckim wykazywa³a od 2004 roku do 2011 roku trend wzrostowy, który osi¹gn¹³ w swoim szczytowym
momencie w 2008 roku 5 499 pracuj¹cych. W 2015 roku liczba pracuj¹cych pielêgniarek ogó³em wynosi³a
3 395 i jest ona ni¿sza od obserwowanego zatrudnienia w 2004 roku, kiedy by³o 3 743 pracuj¹cych pielêgniarek
(wykres 25, str. 27). 

Wykres 22. Liczba pracuj¹cych w ró¿nych grupach zawodowych w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.)
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Tabela 13. Liczba pracuj¹cych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wykonuj¹cych ró¿ne zawody
medyczne w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie

Wykres 23. Osoby wykonuj¹ce zawód medyczny w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w latach
2014-2015 w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie 



Impuls Str. 27

W województwie mazowieckim mo¿na zaobserwowaæ niepokoj¹cy trend obni¿enia liczby pielêgniarek
i po³o¿nych pracuj¹cych w podstawowej opiece zdrowotnej. W 2015 roku pracowa³o o 277 pielêgniarek
i o 69 po³o¿nych mniej ni¿ w 2014 roku. 

Liczbê zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach) w podstawowej opiece zdrowotnej w latach
2014-2015 w województwie mazowieckim obrazuje wykres 26.

Wykres 24. Liczba pielêgniarek, po³o¿nych i lekarzy pracuj¹cych w podstawowej opiece zdrowotnej
w latach 2014-2015 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wykres 25. Liczba pracuj¹cych pielêgniarek (w osobach) w podstawowej opiece zdrowotnej
w latach 2004-2015 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie



Wzros³a liczba po³o¿nych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. W 2004 roku pracowa³y 582
po³o¿ne, zaœ 603 w roku 2015. 

Poni¿szy wykres obrazuje liniê trendu pracuj¹cych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach) w podstawowej
opiece zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie mazowieckim. WyraŸnie jest widoczny pik zatrud-
nienia w tych grupach zawodowych w latach 2008-2009, natomiast od tego czasu nast¹pi³o gwa³towne
obni¿enie liczby pracuj¹cych, które utrzymuje siê do chwili obecnej.
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Wykres 26. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach) w podstawowej opiece
zdrowotnej w latach 2014-2015 w województwie mazowieckim 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wykres 27. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach) w podstawowej opiece
zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie
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PODSUMOWANIE

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych w Polsce w 2016 roku
by³y zatrudnione 215 763 pielêgniarki i 25 653 po³o¿ne. Liczba zatrudnionych pielêgniarek w 2016 roku
spad³a do 215 763 w porównaniu do 221 172 w 2015 roku. Równie¿ w 2013 i 2014 roku liczba zatrudnionych
pielêgniarek by³a wy¿sza. Podobna tendencja jest obserwowana w grupie zawodowej po³o¿nych.
Zauwa¿alny jest spadek zatrudnionych w 2016 roku, to jest 25 653 w stosunku do 25 938 w 2015 roku.

Bior¹c pod uwagê ogó³ pracuj¹cych w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego grupa zawo-
dowa pracuj¹cych pielêgniarek liczy 34 062 osoby i nie jest ona dominuj¹ca, poniewa¿ statystycznie wiêcej
odnotowano pracuj¹cych lekarzy, a mianowicie 35 884 osoby. 

W grupie pracuj¹cych pielêgniarek nale¿y rozró¿niæ faktyczn¹ liczbê osób zatrudnionych, których by³o
jedynie 26 602, w tym 24 909 zatrudnionych na pe³nym etacie. Jak wynika z analizy, z ogó³u 26 602
pielêgniarek prawie 28% w 2015 roku by³o zatrudnionych w kilku miejscach pracy. Oznacza to, ¿e na rynku
pracy ju¿ obecnie brakuje 7 460 pielêgniarek. Zjawisko to nie by³o tak du¿e w 2005 roku, kiedy to jedynie
2 446 pielêgniarek (10,39%) pracowa³o w kilku miejscach pracy. 

Niepokoj¹cy jest fakt bardzo niskiego stanu zatrudnienia w grupie zawodów pomocniczych dla pielêgnia-
rek i po³o¿nych. W 2015 roku w zawodzie opiekuna medycznego pracowa³y jedynie 593 osoby, natomiast
opiekuna dzieciêcego jedynie 70 osób.

W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2015 roku pracowa³o ogó³em 6 511 pielêgniarek, z czego 3 395
udziela³o œwiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej. Pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych by³o 2 096,
w tym 754 to pielêgniarki œrodowiska nauczania i wychowania.

Liczba pracuj¹cych pielêgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie
mazowieckim wykazywa³a od 2004 roku do 2011 roku trend wzrostowy, który osi¹gn¹³ w swoim szczytowym
momencie w 2008 roku 5 499 pracuj¹cych. W 2015 roku liczba pracuj¹cych pielêgniarek ogó³em wynosi³a
3 395 i jest ona ni¿sza od obserwowanego zatrudnienia w 2004 roku, kiedy by³o 3 743 pracuj¹cych pielêgnia-
rek w podstawowej opiece zdrowotnej. 

W 2015 roku pracowa³y ogó³em 5 464 po³o¿ne, ale faktyczn¹ liczbê zatrudnionych (2 994) stanowi¹ te po-
³o¿ne, które zadeklarowa³y, ¿e dany podmiot leczniczy jest ich g³ównym miejscem pracy. Oznacza to, ¿e 2 470
po³o¿nych pracowa³o w kilku podmiotach leczniczych, co stanowi 83% osób spoœród 2 994 zatrudnionych.

3. DYSPROPORCJE POMIÊDZY ZAREJESTROWANYMI
A ZATRUDNIONYMI PIELÊGNIARKAMI I PO£O¯NYMI

Z danych pochodz¹cych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych prowadzonego przez Naczeln¹
Radê Pielêgniarek i Po³o¿nych wynika, ¿e w Polsce zarejestrowane s¹ 287 002 pielêgniarki a zatrudnione
215 163.

W województwie mazowieckim zarejestrowanych jest 41 349 pielêgniarek, a wed³ug danych pochodz¹-
cych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie zatrudnionych 26 602. Jeœli chodzi o po³o¿ne
to zarejestrowane s¹ 4 704 a zatrudnione 2 994 (wykres 28, str. 30).

3.1. Dysproporcje w zarejestrowaniu i zatrudnieniu pielêgniarek w Polsce
i w województwie mazowieckim

Wystêpuje znaczna dysproporcja pomiêdzy liczb¹ pielêgniarek zarejestrowanych a zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych. 

W Polsce na 287 002 zarejestrowane pielêgniarki jedynie 215 163 s¹ zatrudnione. 
Dysproporcja pielêgniarek zatrudnionych w stosunku do zarejestrowanych wystêpuje w ka¿dej grupie

wiekowej, co obrazuje wykres 29.



Nie mo¿na dokonywaæ analiz bez uwzglêdnienia faktu, ¿e liczba zarejestrowanych pielêgniarek w woje-
wództwie mazowieckim jest wiêksza o 14 747 i wynosi 41 349 w stosunku do zatrudnionych, których by³o
26 606.

Poni¿szy wykres obrazuje wyraŸn¹ ró¿nicê pomiêdzy liczb¹ zarejestrowanych a zatrudnionych pielêgniarek
w rozbiciu na wiek.
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Wykres 28. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w województwie
mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Centralnego
Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wykres 29. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek w Polsce 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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Odsetek pielêgniarek niezatrudnionych w stosunku do zarejestrowanych wynosi w województwie mazo-
wieckim ok. 35%. Najwiêkszy odsetek niezatrudnionych pielêgniarek w stosunku do zarejestrowanych jest
w grupie wiekowej 22-25 lat. Oznacza to, ¿e ponad po³owa pielêgniarek, pomimo zarejestrowania siê
w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, nie podjê³o
zatrudnienia w zawodzie pielêgniarki. Równie¿ w grupie wiekowej 26-30 lat odsetek niezatrudnionych jest
wysoki i wynosi 41,71%, natomiast w grupie wiekowej 31-35 lat – 36,41%.

Wed³ug danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych na 859 zarejestrowanych, a¿ 501 pielêgnia-
rek w grupie wiekowej 21-25 nie podjê³o zatrudnienia. Natomiast w grupie wiekowej do 30 lat na 2 710 zareje-
strowanych w województwie mazowieckim pielêgniarek a¿ 1 273 s¹ nieaktywne zawodowo, co stanowi 46,97%.

Wykres 30. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek w województwie mazowieckim  

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 31. Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek w woje-
wództwie mazowieckim urodzonych w danych latach

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



3.2. Dysproporcje w zarejestrowaniu i zatrudnieniu po³o¿nych w Polsce
i w województwie mazowieckim

Wystêpuje znaczna dysproporcja pomiêdzy liczb¹ po³o¿nych zarejestrowanych a zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych. 

W Polsce na 36 829 zarejestrowanych po³o¿nych jedynie 25 653 s¹ zatrudnione. 
Taki sam problem wystêpuje w województwie mazowieckim, gdzie na 4 704 zarejestrowanych po³o¿nych

s¹ zatrudnione jedynie 2 994, co stanowi 63,65%.
Jak obrazuje poni¿szy wykres dysproporcja pielêgniarek zatrudnionych w stosunku do zarejestrowanych

wystêpuje w ka¿dej grupie wiekowej.

Dysproporcje pomiêdzy
zarejestrowanymi a zatrud-
nionymi po³o¿nymi s¹ ró¿nie
nasilone w poszczególnych
przedzia³ach wiekowych.
W województwie mazowiec-
kim odsetek niezatrudnio-
nych w stosunku do zareje-
strowanych po³o¿nych jest
najwy¿szy u osób urodzo-
nych w latach 1994-1988
i wynosi 53,49%, natomiast
najni¿szy u urodzonych w la-
tach 1968-1977 i wynosi
17,18%. Odsetek niezatrud-
nionych w stosunku do zareje-
strowanych po³o¿nych w prze-
dzia³ach wiekowych w woje-
wództwie mazowieckim obra-
zuje wykres 33.

ImpulsStr. 32

Wykres 32. Dysproporcje pomiêdzy liczb¹ zatrudnionych a zarejestrowanych po³o¿nych
w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 33. Odsetek niezatrudnionych w stosunku do zarejestrowanych
po³o¿nych w przedzia³ach wiekowych w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek
i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



Impuls Str. 33

PODSUMOWANIE

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e liczba osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿-
nych nie jest równoznaczna z liczb¹ aktywnych zawodowo pielêgniarek i po³o¿nych. Nie mo¿na dokonaæ
analizy i wyci¹gn¹æ wniosków jedynie na podstawie liczby zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych, bez
odniesienia siê do liczby bezwzglêdnej faktycznie zatrudnionych osób. 

Z uwagi na niskie zarobki i koniecznoœæ poszukiwania dodatkowego Ÿród³a zarobkowania doœæ powszechne
w tych grupach zawodowych jest zjawisko wieloetatowoœci lub zatrudnienia w ponadnormatywnym wymiarze
godzin czasu pracy, co mo¿e zniekszta³caæ obraz liczby osób faktycznie aktywnych zawodowo. 

Zjawisko zatrudniania siê przez jedn¹ osobê w kilku podmiotach leczniczych zaciera obraz liczby faktycz-
nego deficytu kadry w zawodach pielêgniarki i po³o¿nej. 

W Polsce, wed³ug danych pochodz¹cych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych, aktywnych
zawodowo jest jedynie 75% zarejestrowanych pielêgniarek i 70% zarejestrowanych po³o¿nych.

Z danych generowanych przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia wynika jedno-
znacznie, ¿e w liczbach bezwzglêdnych w województwie mazowieckim w 2015 roku by³y zatrudnione 26 602
pielêgniarki, z czego 28% by³o zatrudnionych w kilku miejscach pracy. Oznacza to, ¿e na rynku pracy ju¿
obecnie brakuje 7 460 pielêgniarek. Odsetek pielêgniarek zatrudnionych w stosunku do 41 349 zarejestro-
wanych wynosi w województwie mazowieckim 64,34%.

Faktyczna liczba zatrudnionych osób w zawodzie po³o¿nej w 2015 roku wynosi³a 2 994, z czego 2 470
po³o¿nych pracuje w kilku podmiotach leczniczych, co stanowi 83% spoœród zatrudnionych. Oznacza to, ¿e
na rynku pracy ju¿ obecnie brakuje 2 470 po³o¿nych. Na 4 704 po³o¿nych zarejestrowanych w województwie
mazowieckim zatrudnionych jest jedynie 2 994, co stanowi 63,65%.

4. WYKSZTA£CENIE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

System kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej ulega³ transformacjom, dostosowuj¹c polskie regulacje prawne do dyrektyw Rady Wspólnot
Europejskich. Zmiany dotycz¹ce kszta³cenia zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych zosta³y zapocz¹tkowa-
ne w ustawie o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej z dnia 5 lipca 1996 r. Z kszta³cenia na poziomie œrednich
szkó³ medycznych nast¹pi³o przejœcie na kszta³cenie na poziomie wy¿szym. Istotn¹ rolê w rozwoju pielê-
gniarstwa i po³o¿nictwa, jako obszaru wiedzy teoretycznej i praktycznej, odgrywa strategia interdyscy-
plinarna, która stawia te zawody na pograniczu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk spo³ecznych
i humanistycznych.

Obecnie kszta³cenie przeddyplomowe pielêgniarki i po³o¿nej uregulowane jest w przepisach ustawy
z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z póŸn. zm.).
Pielêgniarka i po³o¿na mo¿e uzyskaæ kwalifikacje zawodowe jedynie po ukoñczeniu akredytowanej uczel-
ni. Kszta³cenie na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo odbywa siê na poziomie studiów pierwszego
stopnia oraz studiów drugiego stopnia. Standardy kszta³cenia dla kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo
okreœlaj¹ przepisy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z póŸn. zm.).

Kszta³cenie pielêgniarki i po³o¿nej na studiach pierwszego stopnia trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co
najmniej 4 600 godzin kszta³cenia zawodowego, w tym kszta³cenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2,
a kszta³cenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru kszta³cenia. 

W trakcie kszta³cenia teoretycznego student zdobywa wiedzê zawodow¹, doœwiadczenie i umiejêtnoœci
niezbêdne do planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej oraz oceny dzia³añ z tym
zwi¹zanych. W toku kszta³cenia klinicznego student uczy siê sprawowania kompleksowej opieki zdrowotnej
jako cz³onek zespo³u, w bezpoœrednim kontakcie z osobami zdrowymi i chorymi.



4.1. Wykszta³cenie pielêgniarek w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim z ogó³u 26 602 zatrudnionych pielêgniarek w 2015 roku 12 390 posiada³o
wy¿sze wykszta³cenie, w tym 3 941 tytu³ magistra pielêgniarstwa. Pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem
medycznym pracowa³o 14 212.

W 2015 roku w stosunku do roku 2000 ponad dziesiêciokrotnie wzros³a liczba pielêgniarek z tytu³em
zawodowym magistra pielêgniarstwa. Wed³ug danych pozyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkie-
go w Warszawie w 2007 roku by³y 3 252 pracuj¹ce pielêgniarki z wykszta³ceniem wy¿szym, natomiast w 2015
roku liczba ta wzros³a prawie piêciokrotnie i wynosi³a 15 267. Spoœród ogó³u pracuj¹cych pielêgniarek
zmala³a na przestrzeni omawianego okresu liczba pielêgniarek posiadaj¹cych œrednie wykszta³cenie me-
dyczne. W 2015 roku w województwie mazowieckim pracowa³y 24 402 pielêgniarki ze œrednim wykszta³ce-
niem medycznym, zaœ w 2015 roku pracowa³o ich 18 795.

Poni¿szy wykres obrazuje liczbê pielêgniarek (w tym zatrudnionych w kilku podmiotach leczniczych),
posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze, w tym tytu³ magistra pielêgniarstwa, oraz wykszta³cenie œrednie, pra-
cuj¹cych w latach 2000-2015 w województwie mazowieckim.

ImpulsStr. 34

Tabela 14. Liczba pielêgniarek z wykszta³ceniem wy¿szym i œrednim zatrudnionych w podmiotach
leczniczych województwa mazowieckiego 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Wykres 34. Liczba pielêgniarek posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze, w tym tytu³ magistra pielêgniar-
stwa, oraz wykszta³cenie œrednie, pracuj¹cych w latach 2000-2015 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie
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Pielêgniarki i po³o¿ne maj¹ obowi¹zek sta³ego aktualizowania swojej wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych
oraz prawo do doskonalenia zawodowego w ró¿nych rodzajach kszta³cenia podyplomowego. Kszta³cenie
podyplomowe pielêgniarek i po³o¿nych odbywa siê na podstawie rozporz¹dzeñ ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia wydawanych w odniesieniu do przepisów ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.
Obecnie kszta³cenie podyplomowe pielêgniarek i po³o¿nych odbywa siê na podstawie przepisów rozporz¹-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeœnia 2016 roku w sprawie kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek
i po³o¿nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761). Pielêgniarka lub po³o¿na mo¿e odbyæ kszta³cenie podyplomowe
w formie szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji), kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego lub
dokszta³caj¹cego. 

W województwie mazowieckim w 2015 roku spoœród zatrudnionych pielêgniarek z wy¿szym
wykszta³ceniem medycznym 333 pielêgniarki posiada³y specjalizacjê I stopnia, natomiast 168 II stopnia.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym trybem przywo³anego rozporz¹dzenia tytu³ specjalisty posiada³o w sumie 1 761
zatrudnionych pielêgniarek. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielêgniarkê lub po³o¿n¹ specjali-
stycznej wiedzy i umiejêtnoœci w okreœlonej dziedzinie pielêgniarstwa lub dziedzinie maj¹cej zastosowanie
w ochronie zdrowia. Pielêgniarki i po³o¿ne po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu pañstwowego
uzyskuj¹ tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa lub dziedzinie maj¹cej zastosowanie w ochronie
zdrowia.

W tabeli zaprezentowano liczbê zatrudnionych w województwie mazowieckim w 2015 roku pielêgniarek
z wy¿szym wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych specjalizacjê w danej dziedzinie pielêgniarstwa.

Tabela 15. Liczba zatrudnionych w województwie mazowieckim pielêgniarek z wy¿szym
wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych specjalizacjê w danej dziedzinie pielêgniarstwa

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)



Oprócz specjalizacji pielêgniarki i po³o¿ne podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe koñcz¹c kursy kwa-
lifikacyjne, specjalistyczne i dokszta³caj¹ce. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielêgniarkê
lub po³o¿n¹ wiedzy i umiejêtnoœci do udzielania okreœlonych œwiadczeñ zdrowotnych wchodz¹cych w za-
kres danej dziedziny pielêgniarstwa lub dziedziny maj¹cej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs specja-
listyczny pozwala uzyskaæ wiedzê i umiejêtnoœci do wykonywania okreœlonych czynnoœci zawodowych przy
udzielaniu œwiadczeñ pielêgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyj-
nych. Kurs dokszta³caj¹cy s³u¿y pog³êbieniu i aktualizacji wiedzy oraz umiejêtnoœci zawodowych pielê-
gniarki lub po³o¿nej.

Dane dotycz¹ce liczby szkoleñ specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i do-
kszta³caj¹cych ukoñczonych przez pielêgniarki na terenie województwa mazowieckiego w latach 2002-2015
ukazane s¹ na poni¿szym wykresie. W 2015 roku w województwie mazowieckim 751 pielêgniarek ukoñczy³o
kurs specjalizacyjny w danej dziedzinie pielêgniarstwa, 136 kurs kwalifikacyjny, 5 352 kurs specjalistyczny
i 2 645 kurs dokszta³caj¹cy.

Najwiêcej ukoñczonych szkoleñ specjalizacyjnych w 2015 roku zosta³o zrealizowanych w dziedzinie pie-
lêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 682, nastêpnie pielêgniarstwa chirurgicznego – 564,
pielêgniarstwa zachowawczego – 452 i pielêgniarstwa operacyjnego – 343. 

Spoœród pracuj¹cych pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem, dla których dany podmiot leczniczy by³
g³ównym miejscem pracy, 248 posiada³o tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki, nastêpnie: pielêgniarstwa zachowawczego – 197, pielêgniarstwa pediatrycznego – 194
i pielêgniarstwa chirurgicznego – 166. Ok. 100 pielêgniarek specjalistek w dziedzinie pielêgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki by³o zatrudnionych dodatkowo jeszcze w innych podmiotach
leczniczych. 

W tabeli 16 zawarte s¹ dane dotycz¹ce liczby pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem medycznym
posiadaj¹cych specjalizacjê w danej dziedzinie pielêgniarstwa zatrudnionych na terenie województwa
mazowieckiego w 2015 roku.

ImpulsStr. 36

Wykres 35. Liczba szkoleñ specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych
i dokszta³caj¹cych ukoñczonych przez pielêgniarki na terenie województwa mazowieckiego
w latach 2002-2015 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Wykres 36. Liczba ukoñczonych specjalizacji przez pielêgniarki w danej dziedzinie pielêgniar-
stwa w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
(stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)

Tabela 16. Liczba pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych specjalizacjê
w danej dziedzinie pielêgniarstwa zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na 31 grudnia 2015 r.)



W sumie spoœród zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego pielêgniarek 7 400 posiada³o
ukoñczony kurs kwalifikacyjny. Dominuj¹ pielêgniarki, które maj¹ ukoñczony kurs kwalifikacyjny w dzie-
dzinie pielêgniarstwa rodzinnego – jest ich 2 157. Natomiast 1 001 pielêgniarek ukoñczy³o kurs w dziedzi-
nie pielêgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a 793 w dziedzinie pielêgniarstwa œrodowiska
nauczania i wychowania. 

W poni¿szej tabeli zawarte s¹ dane z 2015 roku dotycz¹ce zatrudnionych na terenie województwa ma-
zowieckiego liczby pielêgniarek posiadaj¹cych ukoñczony kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielêg-
niarstwa.

4.2. Wykszta³cenie po³o¿nych pracuj¹cych na terenie województwa mazowieckiego

Spoœród 2 994 zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego po³o¿nych, dla których dany
podmiot leczniczy by³ g³ównym miejscem pracy, 1 570 posiada³o œrednie wykszta³cenie medyczne, 1 424
wykszta³cenie wy¿sze, a 464 tytu³ magistra po³o¿nictwa (tabela 18). 

W województwie mazowieckim wiêcej jest po³o¿nych z wykszta³ceniem wy¿szym ni¿ ze œrednim medycz-
nym. W kilku miejscach pracy zdecydowanie wiêcej pracuje po³o¿nych z wy¿szym wykszta³ceniem – 2 033
ni¿ po³o¿nych z wykszta³ceniem œrednim medycznym – 437.

W sumie 114 po³o¿nych z wykszta³ceniem wy¿szym posiada³o tytu³ specjalisty w ró¿nych dziadzinach pie-
lêgniarstwa. Dominowa³o posiadanie tytu³u specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa po³o¿niczego – uzyska³o
go 65 po³o¿nych. 

ImpulsStr. 38

Tabela 17. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego pielêgniarek posiadaj¹cych
ukoñczony kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielêgniarstwa

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)
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W tabeli 19 zawarte s¹ dane zawieraj¹ce zestawienie liczby zatrudnionych na terenie województwa ma-
zowieckiego po³o¿nych z wy¿szym wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych tytu³ specjalisty w danej dzie-
dzinie pielêgniarstwa. 

W województwie mazowieckim rokrocznie wzrasta liczba szkoleñ koñczonych przez po³o¿ne. Najwiêcej
zostaje zrealizowanych kursów dokszta³caj¹cych, nastêpnie specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a najmniej
szkoleñ specjalizacyjnych (wykres 38). 

Spoœród pracuj¹cych po³o¿nych ze œrednim wykszta³ceniem medycznym, wskazuj¹cych podmiot leczni-
czy jako g³ówne miejsce pracy, 31 posiada³o tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa neonatologiczne-
go, zaœ 23 ukoñczy³y specjalizacjê z pielêgniarstwa rodzinnego. W tabeli 20 zawarte s¹ szczegó³owe dane
dotycz¹ce ukoñczonych szkoleñ specjalizacyjnych przez zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego
po³o¿ne ze œrednim wykszta³ceniem medycznym.

Tabela 18. Wykszta³cenie po³o¿nych zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

Wykres 37. Liczba œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie pielêgniarstwa po³o¿niczego posiadaj¹cych
wykszta³cenie wy¿sze, w tym tytu³ magistra po³o¿nictwa, i wykszta³cenie œrednie w wojewódz-
twie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie



W województwie mazowieckim najwiêcej po³o¿nych ukoñczy³o szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
pielêgniarstwa po³o¿niczego – 274, a nastêpnie w dziedzinie pielêgniarstwa ginekologicznego – 75 oraz pie-
lêgniarstwa neonatologicznego – 46 (wykres 39).

Strukturê liczby pracuj¹cych po³o¿nych ze œrednim wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych ukoñczo-
ny kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielêgniarstwa zatrudnionych w województwie mazowieckim

ImpulsStr. 40

Tabela 19. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego po³o¿nych z wy¿szym
wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych tytu³ specjalisty w danej dziedzinie pielêgniarstwa

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

Wykres 38. Liczba szkoleñ specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych
i dokszta³caj¹cych ukoñczonych przez po³o¿ne w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
(stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)
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przedstawia tabela 21, str. 42. W sumie 852 po³o¿ne posiada³y ukoñczony kurs kwalifikacyjny, w tym 649
po³o¿ne mia³y ukoñczony kurs w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego a 116 w dziedzinie pielêgniarstwa
operacyjnego. 

Tabela 20. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego po³o¿nych ze œrednim
wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych tytu³ specjalisty w danej dziedzinie pielêgniarstwa 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

Wykres 39. Liczba ukoñczonych specjalizacji przez po³o¿ne w danej dziedzinie pielêgniarstwa
w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych
(stan na 30 wrzeœnia 2016 r.)



PODSUMOWANIE

Pielêgniarki i po³o¿ne posiadaj¹ gruntowne wykszta³cenie oraz wiedzê zawodow¹ pog³êbion¹ w toku
ukoñczonego kszta³cenia podyplomowego – specjalizacji i kursów. Potencja³ wynikaj¹cy z profesjonalizacji
tych zawodów, doœwiadczenia oraz umiejêtnoœci przek³ada siê na wysok¹ jakoœæ realizowanych œwiadczeñ
medycznych. Dziêki interdyscyplinarnemu wykszta³ceniu polskie pielêgniarki i po³o¿ne posiadaj¹ umiejêt-
noœci œwiadczenia kompleksowej opieki w ró¿nych specjalnoœciach.

W województwie mazowieckim z ogó³u 26 602 zatrudnionych pielêgniarek w 2015 roku 12 390 posiada-
³o wy¿sze wykszta³cenie, w tym 3 941 tytu³ magistra pielêgniarstwa. Pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem
medycznym pracowa³o 14 212.

Spoœród zatrudnionych pielêgniarek z wy¿szym wykszta³ceniem medycznym 333 pielêgniarki posiada³y
specjalizacje I stopnia, natomiast 168 – II stopnia. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym trybem koñczenia specjaliza-
cji tytu³ specjalisty posiada³o w sumie 1 761 zatrudnionych pielêgniarek, a 7 400 posiada³o ukoñczony kurs
kwalifikacyjny. W 2015 roku w województwie mazowieckim 751 pielêgniarek ukoñczy³o szkolenie specjali-
zacyjne w danej dziedzinie pielêgniarstwa, 136 kurs kwalifikacyjny, 5 352 kurs specjalistyczny i 2 645 kurs
dokszta³caj¹cy.

Z ogó³u zatrudnionych 2 994 po³o¿nych, dla których dany podmiot leczniczy by³ g³ównym miejscem pracy,
1 570 posiada³o œrednie wykszta³cenie medyczne, 1 424 wykszta³cenie wy¿sze, a 464 posiada³o tytu³ magistra
po³o¿nictwa. 

W województwie mazowieckim najwiêcej po³o¿nych ukoñczy³o specjalizacjê w dziedzinie pielêgniarstwa
po³o¿niczego – 274, a nastêpnie ginekologicznego – 75 oraz neonatologicznego – 46.

W 2015 roku 852 po³o¿ne posiada³y ukoñczony kurs kwalifikacyjny, w tym 649 po³o¿nych ukoñczy³o kurs
w dziedzinie pielêgniarstwa rodzinnego a 116 w dziedzinie pielêgniarstwa operacyjnego.
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Tabela 21. Liczba po³o¿nych ze œrednim wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych ukoñczony kurs
kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielêgniarstwa zatrudnionych w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (stan na
31 grudnia 2015 r.)

5. PRAWA EMERYTALNE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 887) wprowadzi³a generaln¹ zasadê, ¿e poczynaj¹c od 1 paŸdziernika 2017 r.
wiek emerytalny bêdzie wynosi³ w przypadku kobiet 60, mê¿czyzn zaœ – 65 lat. Pierwszymi osobami, które
faktycznie zakoñcz¹ aktywnoœæ zawodow¹ w tym wieku bêd¹ kobiety urodzone w 1957 r. oraz mê¿czyŸni
z rocznika 1952. Jednoczeœnie ustawa uchyla przepisy okreœlaj¹ce œcie¿kê dojœcia do wieku emerytalnego.
Tym samym o emeryturê mog¹ siê staraæ wszystkie osoby maj¹ce wiêcej lat, ni¿ tego wymagaj¹ nowe prze-
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pisy, a tak¿e beneficjenci miêdzy innymi emerytur pomostowych. Wszystko to spowoduje, ¿e w najbli¿szym
czasie znacz¹ca czêœæ aktywnych zawodowo pielêgniarek i po³o¿nych, które nabêd¹ prawa do emerytur,
skorzysta z tej mo¿liwoœci od 2017 roku.

5.1. Nabycie praw emerytalnych przez pielêgniarki w Polsce i w województwie
mazowieckim

Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035 w Polsce i w wojewódz-
twie mazowieckim przedstawia poni¿szy wykres. Widoczny jest pik nabywaj¹cych prawo do emerytury od
1 paŸdziernika 2017 roku, czego konsekwencje bêd¹ silnie odczuwane w 2018 roku. Mo¿e to skutkowaæ bra-
kiem mo¿liwoœci zapewnienia opieki pielêgniarskiej w poszczególnych podmiotach leczniczych. 

Poni¿szy wykres opiera siê na liczbie pielêgniarek zarejestrowanych, a nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie
z nich s¹ czynne zawodowo. W 2017 roku w Polsce 15 688 pielêgniarek nabêdzie uprawnienia emerytalne,
natomiast w województwie mazowieckim 2 228. Poni¿szy wykres zawiera szczegó³ow¹ analizê iloœciow¹ na-
bywanych praw emerytalnych w nastêpnych latach w Polsce oraz w województwie mazowieckim. 

W ci¹gu najbli¿szych 10 lat w Polsce 100 511 pielêgniarek nabêdzie prawo do œwiadczeñ emerytalnych,
co stanowi prawie po³owê obecnie pracuj¹cych w zawodzie. 

Na obszarze dzia³ania Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych bêdzie to 8 465 pielêgnia-
rek, natomiast w rejestrach okrêgowych izb bêdzie to odpowiednio: w Radomiu – 1 697, w Siedlcach
– 1 031, w Ciechanowie 839, w P³ocku – 835 i w Ostro³êce – 812. W ca³ym województwie mazowieckim
w ci¹gu najbli¿szych 10 lat prawo do œwiadczeñ emerytalnych nabêdzie 13 679 pielêgniarek, co, analogicz-
nie jak w skali kraju, stanowi prawie po³owê pielêgniarek aktywnych zawodowo. 

Na poni¿szym wykresie zawarte s¹ dane okreœlaj¹ce liczbê pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia eme-
rytalne do 2026 roku w województwie mazowieckim z wyszczególnieniem zarejestrowanych pielêgniarek
w poszczególnych okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych oraz liczbê nabywaj¹cych prawo do emery-
tury pielêgniarek zarejestrowanych w pozosta³ych województwach.

Wykres 40. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035
w Polsce i w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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Wykres 41. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne do 2026 roku w woje-
wództwie mazowieckim z wyszczególnieniem zarejestrowanych pielêgniarek w poszczegól-
nych okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych oraz struktura procentowa w stosunku do
pozosta³ych województw

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 42. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz zarejestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej
Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)
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Liczba pielêgniarek odchodz¹cych na emeryturê w analizowanych okresach nie bêdzie na porównywal-
nym poziomie. W najbli¿szych dwóch latach liczba odchodz¹cych na emeryturê bêdzie wiêksza, co jest spo-
wodowane obni¿eniem wieku emerytalnego. W ci¹gu najbli¿szych czterech lat 3 838 pielêgniarek nabêdzie
prawo do œwiadczeñ emerytalnych. Jest to liczba porównywalna do nabywaj¹cych prawo w nastêpnej piê-
ciolatce, kiedy to prawa emerytalne uzyska 3 805 pielêgniarek w województwie mazowieckim. 

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od 2026 roku nast¹pi wymierny wzrost liczby pielêgniarek nabywaj¹cych prawa eme-
rytalne w poszczególnych okresach piêcioletnich w porównaniu do lat 2020-2025.

Opisane zale¿noœci obserwowane w województwie mazowieckim dotycz¹ te¿ zarówno Polski jak i War-
szawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych. Liczbê pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emery-
talne w latach 2017-2035 w Polsce, w województwie mazowieckim oraz zarejestrowanych w Warszawskiej
Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych obrazuje wykres 42.

5.2. Nabycie praw emerytalnych przez pielêgniarki w województwie mazowieckim

Do 2035 roku w województwie mazowieckim 26 065 pielêgniarek zarejestrowanych w Centralnym Reje-
strze Pielêgniarek i Po³o¿nych nabêdzie prawa emerytalne, co obrazuje poni¿szy wykres. Nale¿y w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e w województwie mazowieckim zatrudnione s¹ 26 602 pielêgniarki, dla których
dany podmiot leczniczy jest g³ównym miejscem pracy. Oznacza to, ¿e w ci¹gu niespe³na 20 lat prawo do
emerytury nabêdzie tyle pielêgniarek, ile obecnie jest zatrudnionych.

Na obszarze dzia³ania Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w ci¹gu najbli¿szych czte-
rech lat 3 838 pielêgniarek nabêdzie prawa emerytalne. Jest to wiêcej ni¿ nast¹pi w latach 2021-2025. Po-
dobne zjawisko bêdzie dotyczy³o rejonu radomskiego, ciechanowskiego i p³ockiego. Liczbê zarejestrowa-
nych pielêgniarek, które nabêd¹ prawa emerytalne w latach 2017-2035 w poszczególnych okrêgowych
izbach pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego obrazuje wykres 44.

Wykres 43. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035
w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



5.3. Nabycie praw emerytalnych przez po³o¿ne w Polsce i w województwie
mazowieckim

Proces nabywania praw emerytalnych przez po³o¿ne i odchodzenia od czynnego wykonywania zawodu
bêdzie mia³ nieco inny przebieg w analizowanych czasookresach. 

Liczba po³o¿nych odchodz¹cych na emeryturê w najbli¿szych dwóch latach bêdzie wiêksza ze wzglêdu na
zmianê przepisów. W ci¹gu najbli¿szych czterech lat w Polsce 5 090 po³o¿nych nabêdzie prawo do emerytury,
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Wykres 44. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w poszczególnych okrê-
gowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego w latach 2017-2035

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)

Wykres 45. Liczba po³o¿nych nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz zarejestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej
Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



Impuls Str. 47

natomiast w województwie mazowieckim 574. W latach 2021-2025 w Polsce prawo do emerytury nabêdzie
6 053 po³o¿nych, natomiast w województwie mazowieckim 709. 

Opisane zale¿noœci dotycz¹ równie¿ Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, kiedy to do
2020 roku 295 po³o¿nych nabêdzie prawa emerytalne, natomiast w latach 2021-2025 roku – 382.

Liczbê po³o¿nych nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w latach 2017-2035 w Polsce, w województwie
mazowieckim oraz zarejestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych obrazuje
wykres 45.

W ci¹gu najbli¿szych czterech lat spoœród 4 704 zarejestrowanych po³o¿nych 574 nabêdzie prawa emery-
talne. Do 2035 roku w województwie mazowieckim odejdzie na emeryturê 2 705 po³o¿nych, co stanowi po-
nad po³owê zarejestrowanych. 

Liczbê zarejestrowanych po³o¿nych, które nabêd¹ prawa emerytalne w latach 2017-2035 w poszczegól-
nych okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego w latach 2017-2035 obra-
zuje poni¿szy wykres.

PODSUMOWANIE

Zmiana przepisów emerytalnych mo¿e w 2018 roku skutkowaæ brakiem mo¿liwoœci zapewnienia opieki
pielêgniarskiej w poszczególnych podmiotach leczniczych. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e na emeryturê odejdzie
w skali kraju 15 688 pielêgniarek, zaœ w województwie mazowieckim 2 228.

W ci¹gu najbli¿szych 10 lat w Polsce nabêdzie prawo do œwiadczeñ emerytalnych 100 511 pielêgniarek, na-
tomiast w województwie mazowieckim 13 679, co stanowi prawie po³owê obecnie pracuj¹cych w zawodzie. 

Do 2035 roku w województwie mazowieckim prawa emerytalne nabêdzie 26 065 zarejestrowanych pielê-
gniarek. Oznacza to, ¿e w ci¹gu niespe³na 20 lat prawo do emerytury nabêdzie tyle pielêgniarek, ile obec-
nie jest zatrudnionych. 

Wykres 46. Liczba po³o¿nych nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne w poszczególnych okrê-
gowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego w latach 2017-2035

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych (stan na 1 lutego 2017 r.)



Proces nabywania praw emerytalnych przez po³o¿ne i odchodzenia od czynnego wykonywania zawodu
bêdzie mia³ nieco inny przebieg. W ci¹gu najbli¿szych czterech lat w Polsce bêdzie mog³o odejœæ od czyn-
nego wykonywania zawodu 5 090 po³o¿nych, natomiast w województwie mazowieckim 574. Do 2035 roku
w województwie mazowieckim odejdzie na emeryturê 2 705 po³o¿nych, co stanowi ponad po³owê obecnie
zarejestrowanych. 

W Polsce do 2035 roku 22 027 po³o¿nych uzyska prawa emerytalne przy liczbie 36 829 obecnie zareje-
strowanych i 25 653 zatrudnionych.
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6. STUDENCI I ABSOLWENCI STUDIÓW PIELÊGNIARSKICH
ORAZ PO£O¯NICZYCH 

6.1. Absolwenci studiów na kierunku pielêgniarskim w Polsce

W Polsce w 2015 roku odnotowano 4 383 absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielêgniarstwo oraz
3 080 absolwentów studiów II stopnia. W skali kraju, jak wynika z analizy, jedynie po³owa absolwentów
studiów pielêgniarskich decyduje siê aktywowaæ wykonywanie zawodu poprzez stwierdzenie prawa wyko-
nywania zawodu pielêgniarki. W 2015 roku by³o to 3 291 absolwentów. Jeszcze mniejsza liczba absolwen-
tów podejmuje zatrudnienie w zawodzie pielêgniarki. W 2015 roku w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek
i Po³o¿nych odnotowano jedynie 1 206 takich osób. 

Dodatkowo ponad 100 osób rocznie w Polsce zaprzestaje wykonywania zawodu pielêgniarki z powodu
wyjazdu za granicê, nie dokonania wpisu w innej okrêgowej izbie pielêgniarek i po³o¿nych, wygaszenia pra-
wa wykonywania zawodu lub zg³oszenia zaprzestania wykonywania zawodu pielêgniarki. Rokrocznie rów-
nie¿ oko³o 200 pielêgniarek zg³asza chêæ wyjazdu za granicê pobieraj¹c zaœwiadczenia o kwalifikacjach
w swoich okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych.

W Polsce daje siê zauwa¿yæ sukcesywny spadek ³¹cznej liczby pielêgniarek – absolwentek studiów I i II
stopnia, z 9 613 w roku 2012 do 7 463 w roku 2015.

Tabela 22. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów pielêgniarskich, stwierdzonych praw
wykonywania zawodu pielêgniarki, zatrudnionych absolwentów, skreœleñ, wygaszeñ, zg³oszeñ zaprze-
stania wykonywania zawodu oraz wydanych zaœwiadczeñ o kwalifikacjach w Polsce

�ród³o: Opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Liczba zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych absolwentów studiów I i II
stopnia na kierunku pielêgniarskim w analizowanych latach 2012-2015 by³a co najmniej dwukrotnie ni¿sza
ni¿ faktyczna liczba absolwentów otrzymuj¹cych dyplom ukoñczenia studiów. W 2012 roku by³o 2 856
zarejestrowanych, podczas gdy absolwentów by³o 9 613, natomiast w 2015 roku 3 291 zarejestrowanych,
a absolwentów 7 463.

Wykres 47. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów pielêgniarskich I i II stopnia
oraz stwierdzonych praw wykonywania zawodu pielêgniarki w Polsce

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wykres 48. Liczba absolwentów studiów pielêgniarskich, którym stwierdzono prawo wykony-
wania zawodu pielêgniarki w Polsce w latach 2008-2015

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych



W 2015 roku w Polsce dosz³o do zrównania liczby zarejestrowanych absolwentów studiów pielêgniarskich
w stosunku do 2009 roku. Natomiast w latach pomiêdzy przywo³anym okresem liczba zarejestrowanych
absolwentów by³a ni¿sza. Najmniej, bo 2 065 absolwentów zarejestrowano w 2011 roku.

Wykres 48 przedstawia liczbê absolwentów studiów pielêgniarskich w Polsce, którym stwierdzono prawo
wykonywania zawodu pielêgniarki w latach 2008-2015. Dopiero w 2015 roku uzyskaliœmy poziom liczby za-
rejestrowanych absolwentów porównywalny do roku 2009. W 2011 roku by³o ich najmniej, bo 2 625, zaœ
w 2015 roku 3 291.

6.2. Studenci i absolwenci studiów na kierunku pielêgniarskim w województwie
mazowieckim

W województwie mazowieckim jedynie dziewiêæ uczelni kszta³ci na kierunku pielêgniarskim na studiach
I stopnia. W poni¿szej tabeli zawarte s¹ uzyskane z tych uczelni dane dotycz¹ce liczby absolwentów w latach
2005-2017.

Liczba absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielêgniarstwo, jak wynika z powy¿szej tabeli, od 2005
roku by³a zmienna i waha³a siê od 469 w 2005 roku do 1 081 w roku 2011. W 2017 roku, wed³ug danych
pozyskanych z uczelni kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarskim, przewidywanych jest 765 absolwentów
studiów I stopnia. 

Liczbê absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielêgniarskim w latach 2005-2016
oraz planowan¹ liczbê w 2017 roku w województwie mazowieckim obrazuje wykres 49.
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Tabela 23. Liczba absolwentów poszczególnych uczelni studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku
pielêgniarstwo w latach 2005-2017 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo
w województwie mazowieckim
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Poni¿sza tabela zawiera dane dotycz¹ce liczby studentów na studiach pielêgniarskich I stopnia na po-
szczególnych latach studiów. Œrednio na ka¿dym roku kszta³ci siê ³¹cznie 1 708 studentów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny kszta³ci najwiêcej studentów na studiach I stopnia na kierunku pie-
lêgniarstwo. W latach 2014-2017 jest to przeciêtnie 618 studentów na ka¿dym roku. Nastêpna uczelnia pod
wzglêdem liczby kszta³conych studentów mieœci siê w Ciechanowie, zaœ najmniej studentów studiuje w Sie-
dlcach. Poni¿szy wykres obrazuje œredni¹ liczbê studiuj¹cych na poszczególnych uczelniach w województwie
mazowieckim na studiach licencjackich na kierunku pielêgniarstwo – roczniki: 2014/2015, 2015/2016 oraz
2016/2017. 

Wykres 49. Liczba absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielêgniarstwo
w latach 2005-2016 oraz planowana w 2017 roku w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo w województwie mazowieckim

Tabela 24. Liczba studentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielêgniarstwo
w rocznikach 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo i po-
³o¿nictwo w województwie mazowieckim



Studia II stopnia na kierunku pielêgniarstwo mo¿na ukoñczyæ jedynie na czterech uczelniach województwa
mazowieckiego. S¹ nimi: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu, Collegium Masoviense – Wy¿sza Szko³a Nauk o Zdrowiu w ¯yrar-
dowie oraz Collegium Mazovia Innowacyjna Szko³a Wy¿sza w Siedlcach. Najwiêksz¹ liczbê absolwentów
studiów II stopnia w województwie mazowieckim odnotowano w 2015 roku – 529. Przewiduje siê, ¿e w 2017
roku uczelnie opuœci 313 absolwentów.

Poni¿szy wykres obrazuje liczbê absolwentów poszczególnych uczelni na studiach magisterskich na kie-
runku pielêgniarstwo w latach 2005-2016 oraz planowan¹ liczbê absolwentów w 2017 roku.
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Wykres 50. Œrednia liczba studentów na poszczególnych uczelniach w województwie mazo-
wieckim na studiach licencjackich na kierunku pielêgniarstwo – roczniki: 2014/2015, 2015/2016
oraz 2016/2017

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo w województwie mazowieckim

Wykres 51. Liczba absolwentów poszczególnych uczelni na studiach magisterskich na kierunku
pielêgniarstwo w latach 2005-2017 w województwie mazowieckim

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo w województwie mazowieckim
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Liczba studentów na kierunku pielêgniarskim studiów II stopnia (magisterskich) z podzia³em na roczni-
ki i szko³y wy¿sze w województwie mazowieckim zaprezentowana jest na poni¿szym wykresie. Œrednio rocz-
nie 730 osób studiuje na kierunku pielêgniarskim na studiach magisterskich. Najwiêcej studentów, bo œred-
nio 444 rocznie, kszta³ci Warszawski Uniwersytet Medyczny.

6.3. Studenci i absolwenci studiów na kierunku po³o¿nictwo w Polsce

W Polsce w 2015 roku odnotowano 764 absolwentów studiów I stopnia na kierunku po³o¿nictwa oraz
568 studiów II stopnia. W skali kraju, jak wynika z analizy, jedynie po³owa absolwentów po³o¿nictwa
decyduje siê aktywowaæ wykonywanie zawodu poprzez stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po³o¿-
nej. W 2015 roku by³o to 514 absolwentów. Jeszcze mniejsza liczba absolwentów podejmuje zatrudnienie
w zawodzie po³o¿nej. W 2015 roku w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych odnotowano jedynie
146 takich osób. 

Dodatkowo ponad 20 osób rocznie w Polsce zaprzestaje wykonywania zawodu po³o¿nej z powodu wyjaz-
du za granicê, nie dokonania wpisu w innej okrêgowej izbie pielêgniarek i po³o¿nych, wygaszenia prawa
wykonywania zawodu lub zg³oszenia zaprzestania wykonywania zawodu po³o¿nej. Rokrocznie równie¿
oko³o 20 po³o¿nych zg³asza chêæ wyjazdu za granicê pobieraj¹c zaœwiadczenia o kwalifikacjach w swoich
okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych.

Liczba zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych absolwentów studiów I i II stop-
nia na kierunku po³o¿nictwo w analizowanych latach 2012-2015 by³a co najmniej trzykrotnie ni¿sza ni¿ faktycz-
na liczba absolwentów otrzymuj¹cych dyplom ukoñczenia studiów. W 2012 roku by³o 699 zarejestrowanych,
podczas gdy absolwentów by³o 1 770, natomiast w 2015 roku 514 zarejestrowanych, a absolwentów 1 332.

W Polsce ³¹czna liczba zarejestrowanych po³o¿nych, absolwentek studiów I i II stopnia, w latach 2008-
-2015 najpierw mia³a tendencjê wzrostow¹ a nastêpnie spad³a. W 2008 by³o zarejestrowanych 539 absol-
wentów po³o¿nictwa, w 2012 roku nast¹pi³ wzrost do poziomu 699, natomiast w 2015 roku obserwowany
jest spadek do 514 zarejestrowanych po³o¿nych (wykres 53, str. 54). 

Wykres 54 obrazuje, ¿e w Polsce liczba absolwentów po³o¿nictwa studiów I stopnia w ka¿dym analizowa-
nym okresie jest wy¿sza od liczby osób uzyskuj¹cych stwierdzenie wykonywania zawodu po³o¿nej, a tym

Wykres 52. Liczba studentów szkó³ wy¿szych w województwie mazowieckim na studiach
magisterskich na kierunku pielêgniarskim – roczniki: 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo w województwie mazowieckim



bardziej od liczby podejmuj¹cych pracê w wyuczonym zawodzie. W 2012 roku na 1 119 absolwentów
studiów licencjackich o kierunku po³o¿nictwo jedynie 699 zg³osi³o siê i uzyska³o prawo wykonywania
zawodu, natomiast 386 podjê³o zatrudnienie. W 2015 roku na 764 absolwentów po³o¿nictwa studiów
I stopnia jedynie 514 uzyska³o wpis do Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych, a 146 posiada status
zatrudnionego w zawodzie po³o¿nej. 

W latach 2012-2015 w Polsce obserwujemy spadek zarówno liczby absolwentów po³o¿nictwa studiów
I i II stopnia, jak i wydawanych praw wykonywania zawodu po³o¿nej, a tak¿e liczby osób podejmuj¹cych
zatrudnienie.
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Tabela 25. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów na kierunku po³o¿nictwo, stwierdzo-
nych praw wykonywania zawodu po³o¿nej, zatrudnionych absolwentów, skreœleñ, wygaszeñ, zg³oszeñ
zaprzestania wykonywania zawodu oraz wydanych zaœwiadczeñ o kwalifikacjach w Polsce

�ród³o: Opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wykres 53. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku
po³o¿nictwo oraz stwierdzonych praw wykonywania zawodu po³o¿nej w Polsce

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 
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6.4. Studenci i absolwenci studiów na kierunku po³o¿nictwo w województwie
mazowieckim

W województwie mazowieckim jedynie Warszawski Uniwersytet Medyczny kszta³ci osoby mog¹ce wykony-
waæ zawód po³o¿nej. W 2016 roku studia ukoñczy³y 172 osoby, w tym 94 studia I stopnia a 78 studia II stopnia.

Daje siê zaobserwowaæ spadek liczby studentów. W 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycz-
nym na kierunku po³o¿nictwo studiowa³o 615 osób, natomiast w 2017 roku jedynie 527 (wykres 56).

Wykres 54. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów I i II
stopnia na kierunku po³o¿nictwo oraz stwierdzonych praw wykonywania za-
wodu po³o¿nej w Polsce

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek
i Po³o¿nych

Wykres 55. Liczba absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich)
na kierunku po³o¿nictwo w latach 2005 – 2017 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarstwo i po-
³o¿nictwo w województwie mazowieckim



PODSUMOWANIE

W województwie mazowieckim siedem szkó³ wy¿szych kszta³ci studentów na studiach I stopnia na kie-
runku pielêgniarstwo a cztery szko³y wy¿sze na studiach II stopnia. W 2017 roku, wed³ug danych pozyska-
nych z uczelni, studia I stopnia ukoñczy 765 osób, zaœ II stopnia 313. W 2016 roku mury uczelni opuœci³o
540 absolwentów studiów I stopnia i 326 studiów II stopnia. 

W Polsce w 2015 roku odnotowano 4 383 absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielêgniarstwo oraz
3 080 absolwentów studiów II stopnia. W skali kraju, jak wynika z analizy, jedynie po³owa absolwentów
studiów pielêgniarskich decyduje siê aktywowaæ wykonywanie zawodu poprzez stwierdzenie prawa wykony-
wania zawodu pielêgniarki. W 2015 roku by³o to 3 291 absolwentów. Jeszcze mniejsza liczba absolwentów
podejmuje zatrudnienie w zawodzie pielêgniarki. W 2015 roku w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po-
³o¿nych odnotowano jedynie 1 206 takich osób. Tak wiêc nieca³e 20% absolwentów studiów pielêgniarskich
I i II stopnia figuruje w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych jako zatrudnieni. 

W Polsce w 2015 roku odnotowano 764 absolwentów studiów I stopnia na kierunku po³o¿nictwa oraz 568
studiów II stopnia. W skali kraju, jak wynika z analizy, jedynie po³owa absolwentów po³o¿nictwa decyduje
siê aktywowaæ wykonywanie zawodu poprzez stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po³o¿nej. W 2015
roku by³o to 514 absolwentów. Jeszcze mniejsza liczba absolwentów podejmuje zatrudnienie w zawodzie po-
³o¿nej. W 2015 roku w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych odnotowano jedynie 146 takich osób.

Liczba zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych absolwentów studiów I i II
stopnia na kierunku po³o¿nictwo w analizowanych latach 2012-2015 by³a co najmniej trzykrotnie ni¿sza ni¿
faktyczna liczba absolwentów otrzymuj¹cych dyplom ukoñczenia studiów. W 2012 roku by³o 699 zarejestro-
wanych, podczas kiedy absolwentów studiów I stopnia by³o 1 119, natomiast II stopnia 651. 

£¹czna liczba zarejestrowanych w Polsce po³o¿nych, absolwentek studiów I i II stopnia, w latach 2008-
-2015 najpierw mia³a tendencjê wzrostow¹ a nastêpnie spad³a. W 2008 by³o zarejestrowanych 539 absol-
wentów po³o¿nictwa, w 2012 roku nast¹pi³ wzrost do poziomu 699, natomiast w 2015 roku obserwowany
jest spadek do 514 zarejestrowanych po³o¿nych. 

W województwie mazowieckim jedynie Warszawski Uniwersytet Medyczny kszta³ci osoby mog¹ce wyko-
nywaæ zawód po³o¿nej. W 2016 roku studia ukoñczy³y 172 osoby, w tym 94 studia I stopnia a 78 studia
II stopnia.
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Wykres 56. Liczba studentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich)
na kierunku po³o¿nictwo w latach 2014-2017 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych ze szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku
pielêgniarstwo i po³o¿nictwo w województwie mazowieckim
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7. DEFICYT PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

W Polsce narasta niedobór pielêgniarek i po³o¿nych. Zjawisko to jest historycznie uwarunkowane wieloma
przyczynami. Jedn¹ z g³ównych jest braku atrakcyjnoœci tego zawodu w oczach m³odych ludzi decyduj¹cych
o swojej przysz³oœci zawodowej. Niskie wynagradzanie, nieadekwatne do wysokich kwalifikacji zdobytych
na studiach, oraz ciê¿ka, obci¹¿aj¹ca fizycznie i psychicznie praca, nie zachêca do podjêcia decyzji o wyko-
nywaniu zawodu pielêgniarki b¹dŸ po³o¿nej.

7.1. Deficyt pielêgniarek w Polsce

Poni¿szy wykres obrazuje sytuacjê narastaj¹cego braku pielêgniarek w Polsce. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ana-
liza dotyczy pielêgniarek, które w CRPiP figuruj¹ jako zatrudnione. 

Niedobór pielêgniarek wynika z faktu, ¿e wiêcej ich odchodzi na emeryturê ni¿ podejmuje pracê w za-
wodzie po ukoñczeniu studiów.

Liczba absolwentów w latach 2011-2015 jest liczb¹ faktyczn¹, pochodz¹c¹ z danych uzyskanych z CRPiP,
natomiast w nastêpnych latach przyjêto, ¿e liczba absolwentów w poszczególnych okresach piêcioletnich
bêdzie constans. 

O ile w latach 2011-2015 liczba pielêgniarek, które odesz³y na emeryturê, wynosi³a jedynie 16 945, o tyle
w nastêpnych okresach piêcioletnich ulegnie ona drastycznemu zwiêkszeniu. Najwy¿szy wzrost nast¹pi
w latach 2016-2020, kiedy to wiek emerytalny osi¹gnie 41 822 pielêgniarek. W nastêpnych latach, a¿ do
2035 roku, liczba ta, w analizowanych okresach piêcioletnich, bêdzie oscylowa³a wokó³ 40 000. 

Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ pielêgniarek podejmuj¹cych pracê zawodow¹, a odchodz¹cych na emeryturê
wskazuje, ¿e w latach 2016-2020 niedobór pielêgniarek na rynku pracy osi¹gnie liczbê 34 122, podczas gdy
w mijaj¹cym okresie piêciu lat by³ on ponad trzykrotnie ni¿szy. Przy za³o¿eniu braku wzrostu liczby absolwen-
tów studiów pielêgniarskich deficyt w nastêpnych latach bêdzie wynosi³ rokrocznie ponad 6 000 pielêgniarek. 

Zgodnie z danymi CRPiP wg stanu na 1 lutego 2017 r. w Polsce by³o zatrudnionych 215 763 pielêgnia-
rek. Na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz absolwentek zatrudnionych w nastêpnych
latach dokonano obliczeñ deficytu zatrudnionych pielêgniarek. Luka pokoleniowa bêdzie ju¿ drastycznie
odczuwana w 2020 roku, kiedy to w Polsce ujemny bilans w zatrudnieniu bêdzie wynosi³ 34 122. Narastaj¹-
cy deficyt pielêgniarek w 2035 roku wyniesie 128 592 i przekroczy liczbê 87 171 pracuj¹cych w zawodzie.

Wykres 57. Deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczególnych przedzia³ach lat 2011-2040
w Polsce na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 



Prognoza liczby pielêgniarek aktywnych zawodowo w latach 2016-2040 w Polsce ukazana jest na wykre-
sie obok. Obliczenia wskazuj¹, ¿e w wyniku wiêkszej liczby pielêgniarek odchodz¹cych na emeryturê ni¿
absolwentów pielêgniarstwa podejmuj¹cych pracê zawodow¹ ju¿ w 2020 roku bêdzie jedynie 181 641 za-
trudnionych pielêgniarek, natomiast w 2030 roku jedynie 117 566. 
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Wykres 58. Narastaj¹cy deficyt zatrudnionych pielêgniarek w latach 2016-2040 w Polsce 
na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 

Wykres 59. Prognoza liczby pielêgniarek aktywnych zawodowo w latach 2016-2040
w Polsce dokonana na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz za-
trudnianych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych 
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7.2. WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek w Polsce i w województwie mazowieckim

WskaŸnik liczby zatrudnionych pielêgniarek na 1000 mieszkañców jest obiektywnym miernikiem zabez-
pieczenia populacji w opiekê pielêgniarsk¹. W Polsce na 1000 mieszkañców przypada statystycznie 5,4 pie-
lêgniarki, natomiast w województwie mazowieckim 4,97. S¹ jednak regiony w kraju, gdzie ten wskaŸnik jest
ni¿szy, na przyk³ad Wielkopolska, Pomorze czy te¿ Warmia i Mazury.

Zestawienie dotycz¹ce liczby pielêgniarek na 1000 mieszkañców pokazuje, ¿e w Szwajcarii na 1000
mieszkañców przypada 16 pielêgniarek, w Danii 15,4, Norwegii 14,4 a w Niemczech 11,3. 

Ju¿ obecnie Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod wzglêdem liczby pielêgniarek przy-
padaj¹cych na tysi¹c mieszkañców. Uniemo¿liwia to pielêgniarkom w³aœciw¹, zgodn¹ z prawem i sztuk¹
medyczn¹, realizacjê na³o¿onych na nie zadañ, sprzyja powstawaniu zdarzeñ niepo¿¹danych a tym samym
powoduje bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia i zdrowia pacjentów.

Wykres 60. WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców w Polsce i w województwie
mazowieckim oraz w innych krajach Europy

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie, GUS-u
oraz z Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych



7.3. Deficyt pielêgniarek w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim w wypadku utrzymania siê na dotychczasowym poziomie liczby absol-
wentów studiów pielêgniarskich, deficyt czynnych zawodowo pielêgniarek bêdzie narasta³. 

Na podstawie dokonanej symulacji obecnej liczby zatrudnionych pielêgniarek oraz liczby absolwentek
podejmuj¹cych zatrudnienie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w najbli¿szych czterech latach do 2020 roku nast¹pi
niedobór 4 156 pielêgniarek, czyli ponad 1 000 pielêgniarek rocznie. Na zjawisko to decyduj¹cy wp³yw ma
zbyt niska liczba studentów i absolwentek studiów pielêgniarskich oraz du¿a liczba pielêgniarek, które odej-
d¹ na emeryturê. Oznacza to, ¿e w 2018 roku mo¿e nast¹piæ za³amanie siê systemu w zakresie opieki pie-
lêgniarskiej, co bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci zapewnienia opieki pielêgniarskiej w podmiotach
leczniczych. 

W województwie mazowieckim w ci¹gu najbli¿szych 4 lat zabraknie ponad 4 000 pielêgniarek, natomiast
do 2025 roku prawie 8 000. Luka pokoleniowa bêdzie sukcesywnie narasta³a a w roku 2035 brak bêdzie a¿
16 565 pielêgniarek. Wykres 62 obrazuje narastaj¹cy deficyt zatrudnionych pielêgniarek w latach 2017-2035
w województwie mazowieckim.

Prognozê liczby zatrudnionych pielêgniarek w latach 2017-2035 w województwie mazowieckim przedsta-
wia wykres 62. Nale¿y podkreœliæ, ¿e za³o¿ono hipotetycznie i¿ nadal pielêgniarki bêd¹ zatrudnia³y siê w kil-
ku miejscach pracy, co sztucznie zniweluje deficyt pielêgniarek. Na wykresie figuruje liczba 34 062, która
odpowiada liczbie pielêgniarek pracuj¹cych w jednym lub w kilku podmiotach leczniczych. Liczba zatrud-
nionych pielêgniarek w liczbach bezwzglêdnych wynosi jedynie 26 602, tak wiêc ju¿ obecnie deficyt faktycz-
ny wynosi 7 460 pielêgniarek. 

Prezentowana poni¿ej prognoza jest wiêc oparta na optymistycznych za³o¿eniach kompensaty braku pie-
lêgniarek przez ich zatrudnianie siê w kilku miejscach pracy. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e sytuacjê niedoboru
pielêgniarek ratuj¹ same pielêgniarki poprzez podejmowanie dodatkowego zatrudnienia w ró¿nych pod-
miotach leczniczych, tam gdzie wystêpuj¹ braki kadrowe.
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Wykres 61. Deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczególnych przedzia³ach lat 2017-2035
w województwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz
zatrudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarskim
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Wed³ug takich za³o¿eñ w 2035 roku liczba aktywnych zawodowo pielêgniarek bêdzie prawie dwukrot-
nie ni¿sza ni¿ w 2017 roku i wynosiæ bêdzie 17 497. Obecnie pracuj¹cych pielêgniarek w podmiotach lecz-
niczych jest 34 062, natomiast w 2020 roku liczba ta spadnie do 29 906, a w nastêpnej piêciolatce do
26 203 osób. 

Wykres 62. Narastaj¹cy deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczególnych przedzia³ach lat
2017-2035 w województwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê
oraz zatrudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na studiach pielêgniarskich 

Wykres 63. Optymistyczna prognoza liczby zatrudnionych pielêgniarek w latach 2017-2035
w województwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz za-
trudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie



Wykres 64 ukazuje prognozê liczby zatrudnionych pielêgniarek w liczbach bezwzglêdnych. Liczba czyn-
nych zawodowo pielêgniarek, wynosz¹ca 26 602 w roku 2017, spadnie w roku 2020 do 22 446, w roku 2025
do 18 743, aby w roku 2035 osi¹gn¹æ wartoœæ 10 037 a wiêc mniejsz¹ od powsta³ego deficytu.

ImpulsStr. 62

Wykres 65. WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców w województwie mazo-
wieckim w latach 2015-2035 

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
z GUS-u

Wykres 64. Prognoza liczby zatrudnionych pielêgniarek w latach 2017-2035 w województwie ma-
zowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie 
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W województwie mazowieckim wskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców wynosi 4,97.
Jest on ni¿szy od ogólnopolskiego wskaŸnika wynosz¹cego 5,4. Bior¹c pod uwagê, ¿e w województwie ma-
zowieckim jest kilka du¿ych aglomeracji miejskich, jak równie¿ wysokospecjalistycznych szpitali, zapotrze-
bowanie na kadrê pielêgniarsk¹ jest o wiele wiêksze. 

Na przestrzeni najbli¿szych lat w województwie mazowieckim wskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na
1000 mieszkañców bêdzie drastycznie spada³ i ju¿ w 2020 roku wyniesie jedynie 4,20 (wykres 65). 

7.4. Deficyt po³o¿nych w Polsce

W Polsce deficyt po³o¿nych bêdzie najbardziej odczuwalny w latach 2021-2025, kiedy to zabraknie ich 6 643.
W najbli¿szych czterech latach prawa emerytalne nabêdzie 5 090 po³o¿nych, natomiast corocznie jedynie 500 ab-
solwentek studiów po³o¿niczych podejmie pracê w zawodzie. W 2020 roku bêdzie brakowa³o 3 090 po³o¿nych. 

Deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w Polsce na podstawie symulacji odchodz¹cych na
emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek przedstawia wykres 66.

Wykres 66. Deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w Polsce na podstawie symulacji
odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych

Wykres 67. Narastaj¹cy deficyt liczby zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w Polsce
na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielêgniarek i Po³o¿nych



Narastaj¹cy deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w Polsce na podstawie symulacji odcho-
dz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek zaprezentowany jest na wykresie 67. Z obecnie za-
trudnionych 25 653 po³o¿nych do 2035 roku pozostanie jedynie 13 126 czynnych zawodowo co oznacza, ¿e
za niespe³na 20 lat w Polsce bêdzie pracowa³o dwa razy mniej po³o¿nych ni¿ obecnie. 

7.5. Deficyt po³o¿nych w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim tylko jedna uczelnia kszta³ci na studiach I stopnia oraz II stopnia na kie-
runku po³o¿nictwo. Jedynie oko³o 100 absolwentów rocznie podejmuje zatrudnienie w zawodzie po³o¿nej.
Z dokonanej symulacji wynika, ¿e w 2020 roku wyst¹pi niedobór 174 po³o¿nych. Do 2025 roku zabraknie
383 po³o¿nych, a w 2035 roku liczba aktywnych zawodowo po³o¿nych bêdzie mniejsza o 805 od obecnej.

W 2018 roku w województwie mazowieckim nabêdzie prawa do emerytury 199 po³o¿nych, w tym 119 za-
rejestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych. Spowoduje to niedobór prawie
100 po³o¿nych, które powinny przyst¹piæ do wykonywania zawodu.

Poni¿szy wykres obrazuje narastaj¹cy deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w wojewódz-
twie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek. 

Trudno dokonaæ analizy skali faktycznego deficytu po³o¿nych w województwie mazowieckim z uwagi na
stwierdzone zjawisko zatrudniania siê po³o¿nych w kilku miejscach pracy jednoczeœnie. Z 2 994 zatrudnio-
nych po³o¿nych 2 470, czyli 83%, pracuje w kilku podmiotach leczniczych. Na podstawie powy¿szego faktu
mo¿na postawiæ tezê, ¿e ju¿ obecnie brakuje na rynku pracy 2 470 po³o¿nych.

Przedstawiona poni¿ej analiza nie uwzglêdnia powy¿szego zak³adaj¹c, ¿e nadal bêdzie istnia³o zja-
wisko zatrudniania siê po³o¿nych w kilku miejscach pracy. Wed³ug za³o¿eñ i odniesienia do liczby fak-
tycznie zatrudnionych osób w zawodzie po³o¿nej w 2015 roku, wynosz¹cej 2 994, w 2025 roku bêdzie
zatrudnionych 2 820 po³o¿nych, a w 2035 roku liczba aktywnych zawodowo po³o¿nych bêdzie ni¿sza
o 805 i wyniesie 2 189. 
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Wykres 68. Deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w województwie mazowieckim na pod-
stawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych na kierunku po³o¿nictwo
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Poni¿szy wykres obrazuje narastaj¹cy deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w wojewódz-
twie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek. 

PODSUMOWANIE

W Polsce narastaj¹cy deficyt pielêgniarek i po³o¿nych wynika ze zbyt niskiej liczby studentów i podejmu-
j¹cych pracê absolwentów odpowiednich kierunków studiów oraz du¿ej liczby pielêgniarek i po³o¿nych od-
chodz¹cych na emeryturê po nabyciu uprawnieñ emerytalnych.

Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ pielêgniarek podejmuj¹cych pracê zawodow¹, a odchodz¹cych na emeryturê
wskazuje, ¿e w Polsce, w latach 2016-2020, niedobór pielêgniarek na rynku pracy osi¹gnie liczbê 34 122,
podczas gdy w mijaj¹cym okresie piêciu lat by³ on ponad trzykrotnie ni¿szy. Przy za³o¿eniu braku wzrostu
liczby absolwentów studiów pielêgniarskich deficyt w nastêpnych latach bêdzie wynosi³ rokrocznie ponad
6 000 pielêgniarek. 

Wg stanu na 1 lutego 2017 r. w Polsce by³o zatrudnionych 215 763 pielêgniarek. Obliczenia wskazuj¹, ¿e
ju¿ w 2020 roku bêdzie jedynie 181 641 aktywnych zawodowo pielêgniarek, natomiast w 2030 roku liczba
ta zmniejszy siê do 117 566. Narastaj¹cy deficyt pielêgniarek w 2035 roku wyniesie 128 592 i przekroczy licz-
bê 87 171 pracuj¹cych w zawodzie.

W województwie mazowieckim, w wypadku utrzymania siê na dotychczasowym poziomie liczby absol-
wentów studiów pielêgniarskich, deficyt czynnych zawodowo pielêgniarek bêdzie narasta³. 

Na podstawie dokonanej symulacji obecnej liczby zatrudnionych pielêgniarek oraz liczby absolwentek
podejmuj¹cych zatrudnienie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w najbli¿szych czterech latach do 2020 roku nast¹pi
niedobór 4 156 pielêgniarek, czyli ponad 1 000 pielêgniarek rocznie. Na zjawisko to decyduj¹cy wp³yw ma
zbyt niska liczba studentów i absolwentów studiów pielêgniarskich oraz du¿a liczba pielêgniarek, które
odejd¹ na emeryturê. Oznacza to, ¿e w 2018 roku mo¿e nast¹piæ za³amanie siê systemu w zakresie opieki
pielêgniarskiej, co bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci zapewnienia opieki pielêgniarskiej w podmio-
tach leczniczych. 

Deficyt kadr bêdzie narasta³ podobnie w grupie zawodowej po³o¿nych. 

Wykres 69. Liczba pracuj¹cych i narastaj¹cy deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-
-2035 w województwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê
oraz zatrudnionych absolwentek

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku po³o¿nictwo



W Polsce deficyt po³o¿nych bêdzie najbardziej odczuwalny w latach 2021-2025, kiedy to zabraknie ich
6 643. W najbli¿szych czterech latach prawa emerytalne nabêdzie 5 090 po³o¿nych, natomiast corocznie
jedynie 500 absolwentek studiów po³o¿niczych podejmie pracê w zawodzie. W 2020 roku bêdzie brakowa³o
3 090 po³o¿nych. Z obecnie zatrudnionych 25 653 po³o¿nych do 2035 roku pozostanie jedynie 13 126 czyn-
nych zawodowo co oznacza, ¿e za niespe³na 20 lat w Polsce bêdzie pracowa³o dwa razy mniej po³o¿nych ni¿
obecnie. 

W województwie mazowieckim w 2020 roku wyst¹pi niedobór 174 po³o¿nych. Do 2025 roku zabraknie
383 po³o¿nych, a w 2035 roku liczba aktywnych zawodowo po³o¿nych bêdzie mniejsza o 805 od obecnej.
W 2018 roku w województwie mazowieckim nabêdzie prawa do emerytury 199 po³o¿nych, w tym 119 zare-
jestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych. Spowoduje to niedobór prawie
100 po³o¿nych, które powinny przyst¹piæ do wykonywania zawodu.

Obecnie jedynym skutecznym mechanizmem kompensuj¹cym brak kadry pielêgniarskiej i po³o¿niczej
jest zatrudnienie pielêgniarek i po³o¿nych w kilku miejscach pracy jednoczeœnie. W województwie mazo-
wieckim w dwóch lub wiêcej miejscach pracy jednoczeœnie pracuje 28% pielêgniarek i 83% po³o¿nych, co
oznacza, ¿e na rynku pracy ju¿ obecnie brakuje 7 460 pielêgniarek i 2470 po³o¿nych.
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8. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŒWIADCZENIA ZDROWOTNE
UDZIELANE PRZEZ PIELÊGNIARKI I PO£O¯NE 

W województwie mazowieckim na przestrzeni najbli¿szych lat bêdzie wzrasta³o zapotrzebowanie na
œwiadczenia zdrowotne udzielane przez pielêgniarki i po³o¿ne. Jedn¹ z g³ównych przyczyn s¹ nieuchronne
zjawiska demograficzne generuj¹ce zwiêkszony popyt na us³ugi pielêgnacyjno-opiekuñcze. Drug¹ zasadni-
cz¹ przyczyn¹ s¹ planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Generowanie zapotrzebowania na opie-
kê pielêgniarsk¹ wynika równie¿ z danych epidemiologicznych, w tym najistotniejszymi z punktu widzenia
skutków dla ogólnego stanu zdrowia populacji grupami chorób: chorobami uk³adu kr¹¿enia, nowotworami,
chorobami uk³adu oddechowego i chorobami zakaŸnymi. 

Rola pielêgniarek i po³o¿nych w prawid³owym funkcjonowaniu placówek medycznych jest znacz¹ca i bez
ich udzia³u nie bêdzie mo¿liwe skuteczne przeprowadzenie planowanych reform. Bez profesjonalnej opieki
pielêgniarskiej system ochrony zdrowia czekaj¹ powa¿ne turbulencje i brak mo¿liwoœci zapewnienia oby-
watelom konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. 

Z uwagi na zachodz¹ce niekorzystne zjawiska demograficzne polegaj¹ce na wzroœcie procesu starzenia
siê spo³eczeñstwa konieczne jest zwiêkszenie liczebnoœci kadry pielêgniarskiej. Ponadto w województwie
mazowieckim nast¹pi³ wzrost liczby mieszkañców, jako wynik dodatniego salda migracji miêdzywojewódz-
kich, a od 2006 r. równie¿ dodatniego przyrostu naturalnego. Wed³ug danych pozyskanych z G³ównego
Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e w województwie mazowieckim zamieszkuje 5 349,1 tys. osób, co stanowi
13,9 % ogó³u ludnoœci kraju, który szacuje siê na 38 437,2 tys. osób.

Wed³ug prognozy G³ównego Urzêdu Statystycznego na lata 2014–2050, mimo niekorzystnych zmian
w strukturze ludnoœci, na tle innych województw Mazowsze pozostanie regionem o najwiêkszym potencja-
le ludnoœciowym. Liczba ludnoœci zwiêkszy siê przede wszystkim w centralnych powiatach otaczaj¹cych
Warszawê i w samej stolicy. 

Ludnoœæ w wieku poprodukcyjnym jest jedyn¹ grup¹, której liczebnoœæ zwiêkszy siê we wszystkich rejo-
nach terytorialnych województwa mazowieckiego. Najkorzystniejsz¹ struktur¹ wed³ug wieku, to jest niskim
udzia³em osób w wieku poprodukcyjnym oraz wysokim udzia³em osób w wieku przedprodukcyjnym i pro-
dukcyjnym, charakteryzowaæ siê bêd¹ powiaty s¹siaduj¹ce z Warszaw¹. Niekorzystne procesy demograficz-
ne: ubytek liczby ludnoœci oraz niepo¿¹dane procesy zachodz¹ce w jej strukturze wiekowej wyst¹pi¹ w po-
wiatach po³o¿onych na peryferyjnych obszarach województwa.

Jak obrazuje wykres 70 do 2050 roku prognozuje siê, ¿e ponad dwukrotnie zwiêkszy siê liczba osób w wie-
ku poprodukcyjnym i bêdzie stanowi³a 37% ogó³u mieszkañców w województwie mazowieckim i 35%
w Polsce. 
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Nastêpuje równie¿ du¿a polaryzacja przestrzenna zjawisk demograficznych oraz wzrost w strukturze uro-
dzeñ, udzia³u urodzeñ drugich i trzecich oraz wzrost wieku rodziców. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami
prognozy ludnoœci, zmiany w natê¿eniu urodzeñ i zgonów spowoduj¹ utrzymanie siê na Mazowszu dodat-

Wykres 70. Prognoza odsetka ludnoœci Polski i województwa mazowieckiego w wieku popro-
dukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyjnym w 2050 roku

�ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny 

Wykres 71. Prognoza odsetka ludnoœci Polski i województwa mazowieckiego w wieku popro-
dukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyjnym w 2050 roku

�ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny 
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niego przyrostu naturalnego (ró¿nica miêdzy liczb¹ urodzeñ i zgonów) do 2015 roku. W kolejnych latach
przewidywany jest ujemny przyrost naturalny, który z ka¿dym kolejnym rokiem bêdzie siê pog³êbia³. Pro-
gnozowana nadwy¿ka zgonów nad urodzeniami w 2050 r. wynosiæ bêdzie 16,7 tys.

Zgodnie z definicj¹ – starzenie siê populacji oznacza zwiêkszanie odsetka osób starszych przy jednocze-
snym zmniejszaniu odsetka dzieci. 

W 2050 r. udzia³ osób starszych w populacji ogó³em wynosiæ bêdzie 31,3%, czyli o 15,9 punktów procen-
towych wiêcej ni¿ w 2013 r. Liczba osób w wieku 65 lat i wiêcej bêdzie stanowi³a 202,8 % stanu z 2013 r.
(w miastach 195,1% i odpowiednio 219,1% na terenach wiejskich).

Odsetek osób w wieku 65 lat i wiêcej jest nazywany wspó³czynnikiem staroœci danej populacji i œwiadczy
o intensywnoœci procesu starzenia. Wed³ug wyników prognozy najwy¿szy odsetek ludnoœci w wieku 65 lat
i wiêcej wyst¹pi w podregionie radomskim (34,5%) i p³ockim (34,1%), najni¿szy natomiast w podregionie
warszawskim wschodnim (28,7%) oraz warszawskim zachodnim (30,0%).

Wykresy 71 obrazuj¹ sytuacjê w zakresie zwiêkszania siê na przestrzeni najbli¿szych dziesiêcioleci odset-
ka ludnoœci w wieku powy¿ej 65 lat w Polsce i w województwie mazowieckim. 

Równie¿ oczekiwana œrednia d³ugoœæ ¿ycia ulegnie do 2050 roku zwiêkszeniu u kobiet z 82 lat do 88 lat,
natomiast u mê¿czyzn z 74 lat do 82 lat (wykres 72).

Powy¿sze prognozy obrazuje piramida demograficzna ludnoœci województwa mazowieckiego w 2000
roku oraz symulacja zjawisk demograficznych na 2050 rok (wykres 73).

Zwiêkszone zapotrzebowa-
nie na opiekê pielêgniarsk¹
wynika zarówno z opisanych
powy¿ej, nieuchronnych zja-
wisk demograficznych, jak
równie¿ z problemów zdro-
wotnych spo³eczeñstwa i ko-
niecznoœci zintensyfikowania
dzia³añ w zakresie promowa-
nia zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej. 

Przytoczone dane wyraŸ-
nie wskazuj¹ na koniecznoœæ
odbudowy profesjonalnej
opieki pielêgniarskiej nad
dzieæmi w œrodowisku na-
uczania i wychowania, gdzie
niezbêdne s¹ dzia³ania zapo-
biegaj¹ce chorobom u dzieci,
w tym narastaj¹cemu proble-
mowi nadwagi i oty³oœci (do-
tyczy ok. 16% dzieci w wieku
6-19 lat), wadom postawy
(u 30-60% dzieci i m³odzie-
¿y) i próchnicy zêbów (ok. 90% dzieci i m³odzie¿y). Nale¿y te¿ wzmóc kontrolê nad chorobami przewle-
k³ymi wystêpuj¹cymi u ok. 25% dzieci: chorobami alergicznymi, astm¹ oskrzelow¹, padaczk¹, cukrzy-
c¹, chorobami uk³adu kr¹¿enia, chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Wczesne wykrycie chorób
i zaburzeñ rozwojowych u dzieci i m³odzie¿y pozwala na szybkie, a zarazem bardziej skuteczne, podjê-
cie leczenia.

Rola profesjonalnej opieki pielêgniarskiej i realizowanie œwiadczeñ zdrowotnych w trakcie
hospitalizacji ma ogromne znaczenie dla skutecznego powrotu do równowagi biopsychospo³ecznej pacjen-
tów, ale niezbêdne jest równie¿ reaktywowanie i zapewnienie pacjentom w³aœciwej opieki sprawowanej
przez pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowo-rodzinne oraz pielêgniarki opieki d³ugoterminowej jak równie¿
zapewnienie opieki paliatywnej w domu pacjenta. 

Wykres 72. Oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia w 2050 roku 

�ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny 
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Zapotrzebowanie na œwiadczenia zdrowotne realizowane przez pielêgniarki i po³o¿ne bêdzie wzrasta³o.
Ze wzglêdu na aspekt zdrowotny, ekonomiczny i spo³eczny w ramach polityki pañstwa istotne jest, ¿eby
priorytetem by³o podjêcie decyzji finansowych i organizacyjnych maj¹cych na celu zahamowanie narastaj¹-
cego deficytu kadr i zapewnienie opieki pielêgniarskiej we wszystkich niezbêdnych zakresach i na ka¿dym
etapie ¿ycia cz³owieka. 

Wykres 73. Piramida demograficzna ludnoœci województwa mazowieckiego w 2000 roku
i w 2050 roku

�ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Zaprezentowany raport o stanie pielêgniarstwa w województwie mazowieckim przestawiony na tle sytu-
acji w Polsce dokumentuje ogromny i niedoceniany kapita³ tkwi¹cy w ponad 300-tysiêcznej grupie zawodo-
wej pielêgniarek i po³o¿nych. Pielêgniarstwo stanowi wyodrêbnion¹ i fundamentaln¹ czêœæ systemu opieki
zdrowotnej. Wype³niaj¹c swoj¹ misjê w istotny sposób przyczynia siê do realizacji celów zabezpieczania
spo³eczeñstwa w kompleksowe œwiadczenia zdrowotne. 

Pielêgniarki obejmuj¹ opiek¹ wszystkich ludzi – zdrowych, chorych, niepe³nosprawnych, we wszystkich
grupach wiekowych i spo³ecznych oraz we wszystkich podmiotach leczniczych. ¯adne urz¹dzenie nie jest
w stanie zast¹piæ empatii, troskliwoœci, wspó³czucia oraz zapewniæ fachowej opieki pielêgniarskiej w niesie-
niu ulgi w chorobie, cierpieniu i w czasie umierania. Ka¿dego dnia tysi¹com osób udzielana jest profesjonal-
na opieka pielêgniarska – ka¿de uratowanie ¿ycia i wyzdrowienie nie mog³oby siê odbyæ bez realizacji pro-
cesu pielêgnowania oraz udzia³u pielêgniarek i po³o¿nych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. 

Potencja³ tkwi¹cy w pielêgniarkach i po³o¿nych nale¿y doceniæ i stworzyæ mechanizmy do jego wykorzy-
stania, tym bardziej, ¿e zapotrzebowanie na opiekê pielêgniarsk¹ bêdzie wzrasta³o w tempie zmian demo-
graficznych i epidemiologicznych, czynników ekonomiczno-kulturowych czy chocia¿by zmian legislacyjnych
dotycz¹cych systemu ochrony zdrowia. Problem narastaj¹cego deficytu kadry pielêgniarskiej jest mocno ak-
centowany na niwie miêdzynarodowej i staje siê priorytetem dzia³añ dla rz¹dów wielu krajów. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e równie¿ w Polsce problem ten zostanie dostrze¿ony.



WNIOSEK

Zaprezentowana w raporcie analiza dynamiki niekorzystnych zjawisk zachodz¹cych w strukturze
zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w kontekœcie przewidywanych potrzeb zdrowotnych
spo³eczeñstwa polskiego pozwala na wysuniêcie wniosku i postulatu pilnego opracowania
i wdro¿enia strategii na rzecz zabezpieczenia spo³eczeñstwa polskiego w opiekê pielêgniarsk¹
i wdro¿enia skutecznych mechanizmów legislacyjnych, finansowych i organizacyjnych maj¹cych
na celu zahamowanie narastaj¹cego deficytu kadry pielêgniarskiej, który nieuchronnie
doprowadzi do problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

W strategii na rzecz zabezpieczenia spo³eczeñstwa polskiego w opiekê pielêgniarsk¹ powinny znaleŸæ siê
zdywersyfikowane dzia³ania z przypisaniem mechanizmów gwarantuj¹cych ich skuteczn¹ realizacjê. Zary-
sowany w niniejszym raporcie obraz prognozy deficytu kadry pielêgniarskiej w odniesieniu do licznych
zmian w strukturze zatrudnienia i wyksztalcenia oraz zapotrzebowania na opiekê pielêgniark¹, mo¿e sta-
nowiæ Ÿród³o informacji do wytyczenia celów i planu ich realizacji. Zabezpieczenie spo³eczeñstwa w œwiad-
czenia realizowane przez pielêgniarki i po³o¿ne ju¿ w tej chwili jest niewystarczaj¹ce i w ci¹gu najbli¿szych
piêciu lat sytuacja stanie siê dramatyczna. 

Przedstawiona analiza stanu pielêgniarstwa w Polsce i województwie mazowieckim pozwala na rekomen-
dowanie nastêpuj¹cych kierunków dzia³añ legislacyjnych, systemowych i organizacyjnych maj¹cych na celu
zabezpieczenie spo³eczeñstwa w opiekê pielêgniarsk¹.

REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIA£AÑ

1. Opracowanie i wdro¿enie strategii 

Od lat postulowana jest koniecznoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zahamowanie narastaj¹cego de-
ficytu kadry pielêgniarskiej. Raporty, które zosta³y opracowane w latach ubieg³ych, a tak¿e raport obecny,
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e trzeba zacz¹³ dzia³aæ szybko i skutecznie.

Na podstawie danych przedstawionych w niniejszym opracowaniu, uwa¿am, ¿e niezbêdne jest pilne opra-
cowanie spójnego i konstruktywnego planu strategicznego dla ratowania pielêgniarstwa polskiego. Strate-
gia musi jasno i precyzyjnie okreœlaæ wymierny cel strategiczny oraz cele operacyjne i œcie¿kê konkretnych
dzia³añ z przypisaniem terminów, Ÿróde³ finansowania oraz instytucji odpowiedzialnych za ich realizacjê. 

Plan powinien powstaæ na szczeblu rz¹dowym dla ca³ego kraju a nastêpnie byæ implementowany i uszcze-
gó³awiany w poszczególnych województwach zale¿nie od specyfiki problemów w nich wystêpuj¹cych. Strate-
gia musi powstaæ pod egid¹ Ministerstwa Zdrowia i wspó³pracy ze wszystkimi instytucjami mog¹cymi mieæ
wp³yw na sukces jej realizacji, w tym przedstawicielami innych ministerstw takich jak Ministerstwo Finan-
sów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Spo³ecznych. 

Wspólnie powinny byæ skonsolidowane si³y rz¹dowe i samorz¹dów lokalnych, samorz¹du pielêgniarek
i po³o¿nych oraz zwi¹zków zawodowych, p³atnika œwiadczeñ us³ug medycznych, uczelni wy¿szych oraz
wszelkich innych instytucji i organizacji w celu szybkiego wdro¿enia strategii zabezpieczenia spo³eczeñstwa
w opiekê pielêgniarsk¹.

2. Cel strategiczny w województwie mazowieckim

Z przedstawionego raportu wynika, ¿e w województwie mazowieckim ju¿ dzisiaj deficyt pielêgniarek wy-
nosi ponad 7 000, natomiast po³o¿nych ponad 2 000. Do 2020 roku pog³êbi siê o dodatkowe 4 000 pielêg-
niarek, a i tak ju¿ nieakceptowalny wskaŸnik liczby pielêgniarek na 1 000 mieszkañców spadnie z 4,97 do
poziomu 4,20. Sytuacjê zabezpieczenia spo³eczeñstwa w opiekê pielêgniarsk¹ ratuj¹ same pielêgniarki
– 28% z nich podejmuje dodatkow¹ pracê w innych podmiotach leczniczych.

W 2016 roku by³o jedynie 540 absolwentów studiów I stopnia i 326 studiów II stopnia, z czego niespe³na
500 podjê³o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Jest to liczba czterokrotnie mniejsza ni¿ roczne zapotrze-
bowanie na absolwentów studiów pielêgniarskich w województwie mazowieckim. 
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Na podstawie danych przedstawionych w raporcie proponujê w województwie mazowieckim przyj¹æ na-
stêpuj¹cy cel strategiczny:

Zahamowanie deficytu kadry pielêgniarskiej poprzez zwiêkszenie kszta³cenia pielêgniarek,
tak aby w latach 2017-2019 mury szkó³ wy¿szych opuszcza³o i podejmowa³o zatrudnienie
rocznie przynajmniej 1 000 absolwentów, a 2 000 rocznie w latach 2020-2035. 

Zaproponowany cel jest realny, uwzglêdnia bowiem fakt, i¿ nie da siê ju¿ zwiêkszyæ liczby studentów stu-
diów pielêgniarskich koñcz¹cych studia w latach 2017-2019. 

Nale¿y jednoczeœnie podj¹æ dzia³ania zachêcaj¹ce absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie. 
Przy podjêciu zdywersyfikowanych dzia³añ, docelowo w 2020 roku liczba absolwentów powinna wynosiæ 2 000

rocznie. Oznacza to, ¿e w paŸdzierniku 2017 roku studia pielêgniarskie I stopnia podj¹æ musi 2 000 studentów. 
Z przedstawionych w raporcie danych wynika, ¿e w 2018 roku nast¹pi za³amanie systemu opieki zdrowot-

nej poprzez brak mo¿liwoœci zapewnienia pacjentom opieki pielêgniarskiej.
W 2018 roku, w zwi¹zku z nabyciem praw emerytalnych, odejdzie z zawodu 3 500 pielêgniarek, czego nie

zrekompensuj¹ zatrudnieni absolwenci studiów pielêgniarskich. Sytuacjê mog¹ jedynie uratowaæ same pie-
lêgniarki podejmuj¹c pracê w kilku podmiotach leczniczych jednoczeœnie, ale odbywaæ siê to bêdzie kosz-
tem ich zdrowia i ryzyka nara¿ania siebie i pacjentów na niebezpieczeñstwo. 

Proponujê nastêpuj¹ce has³o do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zrównowa¿enia deficytu pielêgniarek
w województwie mazowieckim:

ABSOLWENCI 1 000 PLUS

3. Zwiêkszenie finansowania sektora ochrony zdrowia

Bez zwiêkszenia nak³adów finansowych na sektor ochrony zdrowia nie odnios¹ zamierzonych efektów
¿adne zmiany systemowe i nie poprawi siê sytuacja pracowników medycznych. Wed³ug raportu Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Health at a Glance 2015” pod wzglêdem %PKB przezna-
czanego na opiekê zdrowotn¹ Polska plasuje siê na 36. spoœród 44 miejsc. Poziom wydatków na opiekê
zdrowotn¹ w pañstwach OECD jest zró¿nicowany. Œrednia nak³adów per capita wynosi 3 453 dolary. Naj-
wiêcej przeznaczaj¹ Stany Zjednoczone – 8 713 dolarów, a najmniej Indie – 215. W Polsce nak³ady na opie-
kê zdrowotn¹ wynosz¹ 1 530 dolarów na obywatela. 

Podniesienie nak³adów na ochronê zdrowia jest konieczne. Bez tego zarz¹dzaj¹cy podmiotami leczniczymi
nie poradz¹ sobie z narastaj¹cymi problemami w zakresie mo¿liwoœci zapewnienia niezbêdnych zasobów,
w tym kadry pielêgniarskiej. 

4. Pozyskanie interesariuszy

Potencja³ tkwi¹cy w pielêgniarstwie i jego fundamentalna rola w systemie ochrony zdrowia nie zawsze,
jak dot¹d, by³a przez wszystkich dostrzegana i doceniana. Bior¹c pod uwagê doskona³e przygotowanie za-
wodowe oraz etos wynikaj¹cy z tradycji pielêgniarstwa, presti¿ zawodu pielêgniarki winien byæ w odczuciu
spo³ecznym bardzo wysoki. Nie do koñca jednak tak jest. 

Wizerunek kreowany przez media nie zawsze wp³ywa korzystnie na status spo³eczno-zawodowy pielê-
gniarek. Ma to negatywne konsekwencje i znajduje odzwierciedlenie w niew³aœciwym postrzeganiu tego za-
wodu przez m³odzie¿ wybieraj¹c¹ kierunek studiów. 

Przyczyny ignorowania przez decydentów problemów, z jakimi musz¹ siê borykaæ pielêgniarki, s¹ z³o¿o-
ne i uwarunkowane wieloma czynnikami, jednak permanentne niedocenianie tego zawodu negatywnie
wp³ywa na same pielêgniarki, powoduj¹c ich frustracjê. 

Wizerunek pielêgniarstwa ulega transformacji w czasie, ale dla zahamowania procesu pauperyzacji
zawodu niezbêdne jest zaanga¿owanie i wspó³dzia³anie instytucji rz¹dowych, samorz¹dowych, uczelni
wy¿szych oraz ró¿nych instytucji i organizacji. Nie bez znaczenia jest równie¿ pozyskanie do wspó³pracy



organizacji zrzeszaj¹cych pacjentów. Spadek liczby pielêgniarek najbardziej uderzy bowiem w pacjentów
wymagaj¹cych sta³ej, fachowej opieki.

5. Zweryfikowanie systemu kszta³cenia pielêgniarek 

Kszta³cenie pielêgniarek na poziomie akademickim bezwzglêdnie musi zostaæ utrzymane. Filar systemu
opieki pielêgniarskiej powinny stanowiæ pielêgniarki kszta³cone na studiach I i II stopnia, z jasno okreœlo-
nymi i rozszerzonymi uprawnieniami zawodowymi. 

Kszta³cenie na poziomie studiów wy¿szych daje solidne podstawy zarówno do realizacji funkcji zawodo-
wych, jak i dalszych mo¿liwoœci rozwoju. Obecnie mo¿emy zaobserwowaæ brak korelacji pomiêdzy wysokimi
kwalifikacjami pielêgniarek a prac¹, gdzie wystêpuj¹ problemy z realizacj¹ zadañ i zawê¿enie uprawnieñ za-
wodowych. Jest to jedna z przyczyn braku satysfakcji z wykonywania zawodu pielêgniarki.

Przepisy prawne powinny zagwarantowaæ wyodrêbniony tylko dla tego zawodu zakres zadañ i uprawnieñ
do samodzielnej realizacji. Jeœli bowiem przedstawiciele innych zawodów medycznych mog¹ wykonywaæ te
same czynnoœci co pielêgniarki, to pod znakiem zapytania stoi autonomia zawodowa pielêgniarek. 

Jednym z g³ównych dzia³añ operacyjnych w województwie mazowieckim, maj¹cym na celu stworzenie
mechanizmów zwiêkszenia liczby studentów, powinna byæ, prowadzona w szko³ach œrednich, kampania in-
formacyjna zachêcaj¹ca maturzystów do podjêcia kszta³cenia na studiach pielêgniarskich. Jednoczeœnie
niezbêdne jest zwiêkszenie liczby miejsc na obecnie prowadzonych studiach pielêgniarskich oraz pozyska-
nie nowych szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych na kierunku pielêgniarskim. 

Optymalnym rozwi¹zaniem strategicznym podjêtym przez pañstwo by³oby subsydiowanie studiów pielêg-
niarskich. M³odzie¿, maj¹c dofinansowywane studia, chêtniej podjê³aby kszta³cenie w zawodzie pielêgniarki,
a dodatkowo stworzone mechanizmy i perspektywy rozwoju zawodowego spowodowa³yby chêæ zatrudnienia
siê w wyuczonym zawodzie i pozostanie w kraju.

6. Zapewnienie zatrudnienia absolwentów 

W województwie mazowieckim niespe³na po³owa absolwentów studiów pielêgniarskich podejmuje za-
trudnienie w wyuczonym zawodzie. W skali kraju mo¿e ona wynosiæ niespe³na 1/3 absolwentów studiów
pielêgniarskich. Wed³ug danych znajduj¹cych siê w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych w ci¹gu
ostatnich 10 lat z Polski wyemigrowa³o 20 tysiêcy pielêgniarek. Jedn¹ z przyczyn narastaj¹cego deficytu pie-
lêgniarek na rynku pracy jest problem braku mechanizmów finansowo-organizacyjnych, które spowodowa-
³yby wejœcie do systemu ochrony zdrowia odpowiedniej grupy absolwentów. 

Jednym z rozwi¹zañ zachêcaj¹cych absolwentów do podjêcia pracy a pracodawców do zatrudnienia by-
³oby finansowanie przez pañstwo chocia¿ pierwszego roku pracy zawodowej. Optymalnym rozwi¹zaniem
by³oby stworzenie przez rz¹d miejsc rezydenckich na czas uzyskania specjalizacji przez pielêgniarki. Takie
rozwi¹zanie funkcjonuje w grupie zawodowej lekarzy i przynosi wymierne efekty. 

7. Zagwarantowanie motywuj¹cego poziomu wynagrodzeñ

Pauperyzacja zawodów pielêgniarki i po³o¿nej jest jedn¹ z g³ównych przyczyn wp³ywaj¹cych na obecny
kryzys w pielêgniarstwie. Wed³ug opublikowanego w 2014 roku przez GUS opracowania z „Struktura wy-
nagrodzeñ wed³ug zawodów” przeciêtne wynagrodzenie brutto lekarzy wynios³o 7 040,55 z³, analityków sys-
temowych i programistów 7 189,85 z³, in¿ynierów elektrotechnologii 6 832,24 z³, nauczycieli szkó³ podsta-
wowych 4 191,28 z³ a ratowników medycznych 3 854,54 z³. Najni¿sze wynagrodzenie uzyska³y po³o¿ne
3 372,22 z³ oraz pielêgniarki 3 400,31 z³. 

Taki poziom wynagrodzeñ nie sprzyja podejmowaniu studiów pielêgniarskich, a po ich ukoñczeniu po-
dejmowania pracy w zawodzie, tym bardziej, ¿e m³odzi absolwenci szkó³ zarabiaj¹ o wiele mniej. Budzi to
niezadowolenie pielêgniarek i po³o¿nych i doprowadza do niewystarczaj¹cej liczby pielêgniarek w podmio-
tach leczniczych, co w konsekwencji prowadzi do koniecznoœci pracy w obni¿onych obsadach kadrowych. 

Równolegle z wysokimi kwalifikacjami, tak cenionymi przez zagranicznych pracodawców, pojawia siê
u pielêgniarek wzrost oczekiwañ zawodowych opartych nie tylko na szacunku i uznaniu, ale równie¿ na
satysfakcjonuj¹cym wynagrodzeniu.
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Potrzeba zapewnienia opieki pielêgniarskiej w Polsce wymaga szczególnych rozwi¹zañ systemowych dla
tej grupy zawodowej. W tym zakresie powinny byæ podjête decyzje strategiczne na poziomie kraju gwaran-
tuj¹ce wzrost wynagrodzeñ obecnie zatrudnionych, jak równie¿ okreœliæ wynagrodzenie dla absolwentów
studiów pielêgniarskich zachêcaj¹ce do podjêcia pracy w wyuczonym zawodzie. Analogicznie jak w innych
krajach europejskich pielêgniarka wchodz¹ca do zawodu po studiach I stopnia powinna zarabiaæ minimum
dwie œrednie krajowe, co oznacza 4 000,00 z³ miesiêcznie brutto. Pielêgniarki z okreœlonymi kwalifikacjami
– studiami II stopnia, specjalizacjami – powinny zarabiaæ proporcjonalnie wiêcej i mieæ zagwarantowany
awans kompetencyjny. Skutki braku takich decyzji bêd¹ bardziej odczuwalne spo³ecznie, ni¿ ich podjêcie
w odpowiednim czasie i ustalenie harmonogramu wzrostu p³ac, co przyczyni siê w sposób wymierny do opa-
nowania kryzysu kadrowego w pielêgniarstwie. 

8. Poprawienie warunków pracy

Poprawienie szeroko rozumianych warunków pracy pielêgniarek jest jednym z g³ównych gwarantów po-
zyskania nowej kadry i utrzymania oraz wzrostu poziomu zatrudnienia. Od lat jednym z najwa¿niejszych
postulatów by³o ustalenie zasad i regu³ optymalnego czasu pracy, w tym tak¿e ograniczeniu lub wyelimino-
waniu zjawiska wieloetatowoœci, które powoduje, ¿e pielêgniarki pracuj¹ w ogromnym obci¹¿aniu psycho-
fizycznym. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy to równie¿ zapewnienie optymalnych norm zatrud-
nienia. Obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia mówi jedynie o minimalnych normach za-
trudnienia i zawiera wiele luk metodologicznych. Legislacja w tym zakresie powinna byæ uproszczona i nie
wymagaj¹ca subiektywnego monitorowania i oceny realizowanych zadañ. Zawody pielêgniarki i po³o¿nej s¹
jedynymi w Polsce, które maj¹ takie uregulowania i, jak wiemy, nie jest to gwarantem optymalizacji zatrud-
nienia. Normy zatrudnienia powinny zawieraæ jasno okreœlone wytyczne co do liczby pacjentów, którzy
mog¹ byæ pod opiek¹ pielêgniarki w danych oddzia³ach szpitalnych lub realizacji konkretnych procedur me-
dycznych we wszystkich podmiotach leczniczych bez wzglêdu na formê prawn¹ dzia³alnoœci w przypadku
udzielania œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicznych. Ustalenie liczby niezbêdnej kadry powinno
wynikaæ ze specyfiki danego podmiotu, stanu pacjentów, realizowanych przez pielêgniarkê œwiadczeñ zdro-
wotnych i pracy personelu wspomagaj¹cego realizacjê procesu pielêgnowania. 

W sytuacji braku pielêgniarek jednym z niezbêdnych rozwi¹zañ jest maksymalne odci¹¿enie ich od wy-
konywania zadañ i czynnoœci, które nie wymagaj¹ tak szerokich kompetencji zawodowych. Jednym z roz-
wi¹zañ jest zintensyfikowanie kszta³cenia opiekunów medycznych, którzy mogliby odci¹¿yæ pielêgniarki
w prostych czynnoœciach higienicznych czy transportowych, co znacznie usprawni³oby pracê i zracjonalizo-
wa³o wykorzystanie wykwalifikowanej kadry pielêgniarskiej.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e pielêgniarki nie tylko obci¹¿one s¹ koniecznoœci¹ prowadzenia komplek-
sowej dokumentacji medycznej, ale równie¿ podejmuj¹ siê wykonywania zadañ, które powinien wykonywaæ
pozosta³y personel medyczny. Niezbêdne jest równie¿ doposa¿enie placówek medycznych w sprzêt u³atwia-
j¹cy wykonywania czynnoœci pielêgnacyjnych i realizacjê ró¿nych zadañ opiekuñczych.

9. Zagwarantowanie kszta³cenia podyplomowego

Pielêgniarki i po³o¿ne po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu powinny mieæ jasno okreœlony przepisami
zakres uprawnieñ zawodowych. Powinny wiedzieæ, jakie konkretnie procedury medyczne mog¹ samodzielnie
wykonywaæ i jakie œrodki farmaceutyczne samodzielnie podawaæ pacjentom, przy czym wykonywanie tych
czynnoœci nie powinno byæ obwarowane koniecznoœci¹ ukoñczenia dodatkowych kursów. 

Zagwarantowanie kszta³cenia podyplomowego jest istotnym elementem rozszerzania kompetencji zawo-
dowych i wymogiem ustawowym. Niezbêdne jest jasne okreœlenie kompetencji zawodowych pielêgniarek
i po³o¿nych po ukoñczeniu konkretnej formy doskonalenia zawodowego. Kszta³cenie podyplomowe powinno
gwarantowaæ rozwój po³¹czony z nadaniem dalszych uprawnieñ zawodowych i byæ skorelowane z awansem
zawodowym oraz finansowym pielêgniarek i po³o¿nych. 



Spis tabel

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych w latach
2008-2016 w Polsce
Tabela 2. Liczba, rok urodzenia i wiek zarejestrowanych pielêgniarek
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgo-
wej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Tabela 3. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek w okrêgowych iz-
bach pielêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego w latach
2005-2016
Tabela 4. Liczba i rok urodzenia zarejestrowanych pielêgniarek w Pol-
sce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej
Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Tabela 5. Liczba zarejestrowanych po³o¿nych w okrêgowych izbach pie-
lêgniarek i po³o¿nych województwa mazowieckiego w latach 2005-2016
Tabela 6. Liczba i wiek zarejestrowanych po³o¿nych w Polsce, w woje-
wództwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielê-
gniarek i Po³o¿nych
Tabela 7. Liczba i struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po-
³o¿nych w województwie mazowieckim
Tabela 8. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce w la-
tach 2012-2016
Tabela 9. Liczba pracuj¹cych pielêgniarek w podmiotach leczniczych
województwa mazowieckiego w 2015 roku
Tabela 10. Ogó³em pracuj¹cy, liczba pielêgniarek zatrudnionych w wo-
jewództwie mazowieckim, wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako
g³ówne miejsce pracy, liczba pielêgniarek zatrudnionych na pe³nym
etacie oraz liczba i odsetek pielêgniarek zatrudnionych w kilku miej-
scach pracy
Tabela 11. Liczba pracuj¹cych po³o¿nych w podmiotach leczniczych
województwa mazowieckiego w 2015 roku
Tabela 12. Liczba pracuj¹cych w podmiotach leczniczych w wojewódz-
twie mazowieckim z podzia³em na zawody medyczne
Tabela 13. Liczba pracuj¹cych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wy-
konuj¹cych ró¿ne zawody medyczne w województwie mazowieckim
Tabela 14. Liczba pielêgniarek z wykszta³ceniem wy¿szym i œrednim za-
trudnionych w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego
Tabela 15. Liczba zatrudnionych w województwie mazowieckim pielê-
gniarek z wy¿szym wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych specjali-
zacjê w danej dziedzinie pielêgniarstwa
Tabela 16. Liczba pielêgniarek ze œrednim wykszta³ceniem medycznym
posiadaj¹cych specjalizacjê w danej dziedzinie pielêgniarstwa zatrud-
nionych na terenie województwa mazowieckiego
Tabela 17. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowiec-
kiego pielêgniarek posiadaj¹cych ukoñczony kurs kwalifikacyjny w da-
nej dziedzinie pielêgniarstwa
Tabela 18. Wykszta³cenie po³o¿nych zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych województwa mazowieckiego 
Tabela 19. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowiec-
kiego po³o¿nych z wy¿szym wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych
tytu³ specjalisty w danej dziedzinie pielêgniarstwa
Tabela 20. Liczba zatrudnionych na terenie województwa mazowiec-
kiego po³o¿nych ze œrednim wykszta³ceniem medycznym posiadaj¹cych
tytu³ specjalisty w danej dziedzinie pielêgniarstwa
Tabela 21. Liczba po³o¿nych ze œrednim wykszta³ceniem medycznym
posiadaj¹cych ukoñczony kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielê-
gniarstwa zatrudnionych w województwie mazowieckim
Tabela 22. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów
pielêgniarskich, stwierdzonych praw wykonywania zawodu pielêgniar-
ki, zatrudnionych absolwentów, skreœleñ, wygaszeñ, zg³oszeñ zaprze-
stania wykonywania zawodu oraz wydanych zaœwiadczeñ o kwalifika-
cjach w Polsce
Tabela 23. Liczba absolwentów poszczególnych uczelni studiów I stop-
nia (licencjackich) na kierunku pielêgniarstwo w latach 2005-2017
w województwie mazowieckim
Tabela 24. Liczba studentów studiów I stopnia (licencjackich) na kie-
runku pielêgniarstwo w rocznikach 2014/2015, 2015/2016 oraz
2016/2017 w województwie mazowieckim

Tabela 25. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów na
kierunku po³o¿nictwo, stwierdzonych praw wykonywania zawodu po-
³o¿nej, zatrudnionych absolwentów, skreœleñ, wygaszeñ, zg³oszeñ za-
przestania wykonywania zawodu oraz wydanych zaœwiadczeñ o kwalifi-
kacjach w Polsce

Spis wykresów 

Wykres 1. Liczba stwierdzonych praw wykonywania zawodu w Polsce
w latach 2005-2015 
Wykres 2. Œrednia wieku zatrudnionych i zarejestrowanych pielêgnia-
rek w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej
Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w 2016 roku 
Wykres 3. Œrednia wieku zarejestrowanych pielêgniarek i po³o¿nych
w Polsce w latach 2008-2016
Wykres 4. Liczba zarejestrowanych pielêgniarek w Warszawskiej Okrê-
gowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w latach 2005-2016 
Wykres 5. Liczba i wiek zarejestrowanych pielêgniarek w województwie
mazowieckim 
Wykres 6. Liczba i przedzia³y wieku zarejestrowanych pielêgniarek
w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgowej Izbie
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Wykres 7. Liczba i wiek zarejestrowanych pielêgniarek w województwie
mazowieckim
Wykres 8. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgo-
wej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Wykres 9. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek
w Polsce, w województwie mazowieckim oraz w Warszawskiej Okrêgo-
wej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Wykres 10. Linia trendu liczby i wieku pielêgniarek zarejestrowanych
w Polsce w województwie mazowieckim
Wykres 11. Liczba zarejestrowanych po³o¿nych w Warszawskiej Okrê-
gowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych w latach 2005-2016
Wykres 12. Procentowa struktura wieku zarejestrowanych pielêgniarek
i po³o¿nych w województwie mazowieckim
Wykres 13. Liczba i wiek zarejestrowanych po³o¿nych i pielêgniarek
w województwie mazowieckim
Wykres 14. Trend w liczbie zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych
w Polsce w latach 2012-2016
Wykres 15. Liczba zatrudnionych pielêgniarek na podstawie stosunku
pracy i innych form zatrudnienia w podmiotach leczniczych wojewódz-
twa mazowieckiego w 2015 roku
Wykres 16. Ogó³em pracuj¹cy, liczba pielêgniarek zatrudnionych w wo-
jewództwie mazowieckim, wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako
g³ówne miejsce pracy oraz liczba pielêgniarek zatrudnionych na pe³-
nym etacie
Wykres 17. Liczba pielêgniarek (z ogó³u zatrudnionych) pracuj¹cych
w kilku miejscach pracy w latach 2005-2015 na terenie województwa
mazowieckiego
Wykres 18. Linia trendu wieku zatrudnionych pielêgniarek w Polsce
i w województwie mazowieckim
Wykres 19. Liczba zatrudnionych po³o¿nych na podstawie stosunku
pracy i innych form zatrudnienia w podmiotach leczniczych
województwa mazowieckiego w 2015 r.
Wykres 20. Liczba po³o¿nych zatrudnionych w województwie mazo-
wieckim, wskazuj¹cych jeden podmiot leczniczy jako g³ówne miejsce
pracy oraz liczba po³o¿nych zatrudnionych na pe³nym etacie
Wykres 21. Linia trendu wieku zatrudnionych po³o¿nych w Polsce
i w województwie mazowieckim
Wykres 22. Liczba pracuj¹cych w ró¿nych grupach zawodowych w wo-
jewództwie mazowieckim
Wykres 23. Osoby wykonuj¹ce zawód medyczny w ambulatoryjnej opie-
ce zdrowotnej w latach 2014-2015 w województwie mazowieckim
Wykres 24. Liczba pielêgniarek, po³o¿nych i lekarzy pracuj¹cych
w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2014-2015 w województwie
mazowieckim

ImpulsStr. 74



Impuls Str. 75

Wykres 25. Liczba pracuj¹cych pielêgniarek (w osobach) w podstawowej
opiece zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie mazowieckim
Wykres 26. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach)
w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2014-2015 w województwie
mazowieckim
Wykres 27. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych (w osobach)
w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2004-2015 w województwie
mazowieckim
Wykres 28. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek i po-
³o¿nych w województwie mazowieckim
Wykres 29. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek
w Polsce
Wykres 30. Liczba zatrudnionych a zarejestrowanych pielêgniarek
w województwie mazowieckim
Wykres 31. Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ zatrudnionych a zarejestrowa-
nych pielêgniarek w województwie mazowieckim urodzonych w da-
nych latach
Wykres 32. Dysproporcje pomiêdzy liczb¹ zatrudnionych a zarejestro-
wanych po³o¿nych w województwie mazowieckim
Wykres 33. Odsetek niezatrudnionych w stosunku do zarejestrowanych
po³o¿nych w przedzia³ach wiekowych w województwie mazowieckim
Wykres 34. Liczba pielêgniarek posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze,
w tym tytu³ magistra pielêgniarstwa, oraz wykszta³cenie œrednie, pracu-
j¹cych w latach 2000-2015 w województwie mazowieckim
Wykres 35. Liczba szkoleñ specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyj-
nych, specjalistycznych i dokszta³caj¹cych ukoñczonych przez pielê-
gniarki na terenie województwa mazowieckiego w latach 2002-2015
Wykres 36. Liczba ukoñczonych specjalizacji przez pielêgniarki w danej
dziedzinie pielêgniarstwa w województwie mazowieckim
Wykres 37. Liczba œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie pielêgniarstwa po-
³o¿niczego posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze, w tym tytu³ magistra
po³o¿nictwa, i wykszta³cenie œrednie w województwie mazowieckim
Wykres 38. Liczba szkoleñ specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyj-
nych, specjalistycznych i dokszta³caj¹cych ukoñczonych przez po³o¿ne
w województwie mazowieckim
Wykres 39. Liczba ukoñczonych specjalizacji przez po³o¿ne w danej
dziedzinie pielêgniarstwa w województwie mazowieckim
Wykres 40. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w latach 2017-2035 w Polsce i w województwie mazowieckim
Wykres 41. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
do 2026 roku w województwie mazowieckim z wyszczególnieniem zare-
jestrowanych pielêgniarek w poszczególnych okrêgowych izbach pielê-
gniarek i po³o¿nych oraz struktura procentowa w stosunku do pozosta-
³ych województw
Wykres 42. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w latach 2017-2035 w Polsce, w województwie mazowieckim oraz zare-
jestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Wykres 43. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w latach 2017-2035 w województwie mazowieckim
Wykres 44. Liczba pielêgniarek nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w poszczególnych okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych woje-
wództwa mazowieckiego w latach 2017-2035
Wykres 45. Liczba po³o¿nych nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w latach 2017-2035 w Polsce, w województwie mazowieckim oraz zare-
jestrowanych w Warszawskiej Okrêgowej Izbie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Wykres 46. Liczba po³o¿nych nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne
w poszczególnych okrêgowych izbach pielêgniarek i po³o¿nych woje-
wództwa mazowieckiego w latach 2017-2035
Wykres 47. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów
pielêgniarskich I i II stopnia oraz stwierdzonych praw wykonywania za-
wodu pielêgniarki w Polsce
Wykres 48. Liczba absolwentów studiów pielêgniarskich, którym
stwierdzono prawo wykonywania zawodu pielêgniarki w Polsce w la-
tach 2008-2015
Wykres 49. Liczba absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na
kierunku pielêgniarstwo w latach 2005-2016 oraz planowana w 2017 ro-
ku w województwie mazowieckim

Wykres 50. Œrednia liczba studentów na poszczególnych uczelniach
w województwie mazowieckim na studiach licencjackich na kierunku
pielêgniarstwo – roczniki: 2014/2015,2015/2016 oraz 2016/2017
Wykres 51. Liczba absolwentów poszczególnych uczelni na studiach
magisterskich na kierunku pielêgniarstwo w latach 2005-2017 w woje-
wództwie mazowieckim
Wykres 52. Liczba studentów szkó³ wy¿szych w województwie mazo-
wieckim na studiach magisterskich na kierunku pielêgniarskim – rocz-
niki: 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017
Wykres 53. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów
I i II stopnia na kierunku po³o¿nictwo oraz stwierdzonych praw wyko-
nywania zawodu po³o¿nej w Polsce
Wykres 54. Liczba zarejestrowanych w CRPiP absolwentów studiów
I i II stopnia na kierunku po³o¿nictwo oraz stwierdzonych praw wyko-
nywania zawodu po³o¿nej w Polsce
Wykres 55. Liczba absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II
stopnia (magisterskich) na kierunku po³o¿nictwo w latach 2005-2017
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Wykres 56. Liczba studentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stop-
nia (magisterskich) na kierunku po³o¿nictwo w latach 2014-2017 na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Wykres 57. Deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczególnych prze-
dzia³ach lat 2011-2040 w Polsce na podstawie symulacji odchodz¹cych
na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek
Wykres 58. Narastaj¹cy deficyt zatrudnionych pielêgniarek w latach
2016-2040 w Polsce na podstawie symulacji odchodz¹cych na emerytu-
rê oraz zatrudnianych absolwentek
Wykres 59. Prognoza liczby pielêgniarek aktywnych zawodowo w latach
2016-2040 w Polsce dokonana na podstawie symulacji odchodz¹cych na
emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek
Wykres 60. WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców
w Polsce i w województwie mazowieckim oraz w innych krajach Europy
Wykres 61. Deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczególnych prze-
dzia³ach lat 2017-2035 w województwie mazowieckim na podstawie sy-
mulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek
Wykres 62. Narastaj¹cy deficyt zatrudnionych pielêgniarek w poszczegól-
nych przedzia³ach lat 2017-2035 w województwie mazowieckim na podsta-
wie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek 
Wykres 63. Optymistyczna prognoza liczby zatrudnionych pielêgniarek
w latach 2017-2035 w województwie mazowieckim na podstawie symu-
lacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek 
Wykres 64. Prognoza liczby zatrudnionych pielêgniarek w latach 2017-
-2035 w województwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹-
cych na emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek
Wykres 65. WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców
w województwie mazowieckim w latach 2015-2035
Wykres 66. Deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w Pol-
sce na podstawie symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnio-
nych absolwentek
Wykres 67. Narastaj¹cy deficyt liczby zatrudnionych po³o¿nych w la-
tach 2017-2035 w Polsce na podstawie symulacji odchodz¹cych na eme-
ryturê oraz zatrudnianych absolwentek
Wykres 68. Deficyt zatrudnionych po³o¿nych w latach 2017-2035 w wo-
jewództwie mazowieckim na podstawie symulacji odchodz¹cych na
emeryturê oraz zatrudnianych absolwentek
Wykres 69. Liczba pracuj¹cych i narastaj¹cy deficyt zatrudnionych po-
³o¿nych w latach 2017-2035 w województwie mazowieckim na podstawie
symulacji odchodz¹cych na emeryturê oraz zatrudnionych absolwentek
Wykres 70. Prognoza odsetka ludnoœci Polski i województwa mazo-
wieckiego w wieku poprodukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyj-
nym w 2050 roku
Wykres 71. Prognoza odsetka ludnoœci Polski i województwa mazo-
wieckiego w wieku poprodukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyj-
nym w 2050 roku
Wykres 72. Oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia w 2050 roku
Wykres 73. Piramida demograficzna ludnoœci województwa mazowiec-
kiego w 2000 roku i w 2050 roku



Województwo mazowieckie w liczbach


