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STRESZCZENIE Pielęgniarstwo jako kierunek zamawiany – działania podejmowane w perspektywie finansowej 2007–2013

i planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014–2020

Wprowadzenie. Polska podobnie jak inne kraje doświadcza niedoboru kadr medycznych. Szczególnie trudna sytuacja odnosi się do

pielęgniarek. Zauważalny jest proces starzenia się pracowników, coraz większa skala dezaktywizacji zawodowej, której nie

równoważy napływ nowych osób do zawodu. Od dłuższego czasu notuje się brak zainteresowania studiami na kierunkach

pielęgniarstwo i położnictwo, a przyznawany corocznie limit przyjęć na te kierunki  nie był w pełni wykorzystywany. W związku z tym

działanie polegające na wpisaniu pielęgniarstwa na listę kierunków zamawianych oraz szerokie promowanie zawodu pielęgniarki

powinno mieć wpływ na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem kształcenia w tym zawodzie w Polsce. Podkreślić należy, iż

przedmiotowe działanie jest zgodne z kierunkami rozwiązań  na rzecz zapewnienia wystarczającej ilości kadr medycznych w Europie

i po sz cze gól nych krajach członkowskich, określonych przez Komisję Europejską w dokumencie pn. „Zielona księga w sprawie

pracowników służby zdrowia w Eu ro pie”.

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia mających na celu umieszczenie

pielęgniarstwa na liście kierunków zamawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz zaprezentowanie działań zaplanowanych do realizacji w pe r -

spe kty wie finansowej 2014-2020, dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych oraz promocji tych zawodów.

Wnioski. W perspektywie finansowej 2007-2013  nie było możliwości  wpisania pielęgniarstwa na listę kierunków zamawianych

przez MNiSW, dofinansowanych ze środków EFS w ramach PO KL, ale stworzono możliwość dofinansowania kształcenia na kierunku

pielęgniarstwo w Działaniu 4.3 w ramach obszaru „Nauki medyczne w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi:

pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyna oparta na terapii genowej”. W perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano

realizację przedsięwzięć dotyczących wpisania pielęgniarstwa i położnictwa na listę kierunków zamawianych przez Ministra Zdrowia

oraz  promocji zawodów pielęgniarki i położnej.

Słowa klu czo we: kierunki zamawiane pielęgniarstwo i położnictwo, promocja zawodów pielęgniarki i położnej, Program Operacyjny Kapitał

Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

ABSTRACT Nursing as an ordered specialty - the actions undertaken in the financial perspective for 2007–2013 and planned 

for implementation in the financial perspective for 2014–2020

Introduction. Poland, like other countries are experiencing a shortage of medical staff. A particularly difficult situation applies to

nurses. Aging of the workforce and an increasing range of professional inactivity, which is not balanced by the influx of new people to 
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  WPROWADZENIE

Pol ska po do b nie jak inne kra je do świa d cza nie do bo ru
kadr me dy cz nych. Zja wi sko to – szcze gó l nie na po zio mie
lo ka l nych i re gio na l nych ryn ków pra cy – stało się mo c niej
od czu wa l ne po przystąpie niu do Unii Eu ro pe j skiej i uwo l -
nie niu czę ści po ten cjału mi gra cyj ne go per so ne lu me dy cz -
ne go. Szcze gó l nie trud na sy tu a cja od no si się do pie lę g ni-
a rek. Do da t ko wo, wy ra ź nie za uwa ża l ny jest pro ces sta rze -
nia się pra co w ni ków, co raz wię ksza ska la dez akty wi za cji
za wo do wej, któ rej nie rów no wa ży napływ no wych osób do 
za wo du. Wy ni ka to m.in. z tego, że od dłuż sze go cza su no -
tu je się brak zain tere so wa nia stu dia mi na kie run kach pie -
lęg nia r stwo i położ ni c two, a przy zna wa ny co ro cz nie li mit
przy jęć na te kie run ki  nie był w pełni wyko rzy sty wa ny [1].

Dla te go też, aby za pe w nić lepszą do stę p ność do świa d -
czeń me dy cz nych, Mi ni ste r stwo Zdro wia po dej mu je
działania mające na celu zwię ksze nie i zróż ni co wa nie kadr
me dy cz nych w od nie sie niu do po trzeb sy ste mu ochro ny
zdro wia (w tym: wa run ko wa nych długoo kre so wy mi tren -
da mi demo gra ficz ny mi). Prio ry te ty w tym za kre sie wy ni -
kają z ana li zy epide miolo gi cz nej zapa da l no ści oraz
umie ra l no ści i wska zują na ko nie cz ność kon tynu o wa nia
pod ję tych w osta t nich la tach działań do tyczących do sto so -
wa nia mo de lu kształce nia kadr me dy cz nych do pro gno zo -
wa nych po trzeb sy ste mu opie ki zdro wo t nej [1].

Mi ni ste r stwo Zdro wia do strze gając pro blem do tyczący
mo ż li wo ści wystąpie nia isto t nych nie do bo rów per so ne lu
pielę gnia r skie go w dłuż szej per spe kty wie cza su, przy sta le
rosnącym zapo trze bo wa niu społecz nym na świa d cze nia
pie lęg nacy j ne oraz opie ku ń cze, pod jęło już działania
mające na celu za bez pie cze nie re a li za cji tych świa d czeń.
Wpro wa dzo no m.in. nowy za wód opie ku na me dy cz ne go,
zwię ksza no li mit przy jęć na stu dia pie lęg nia r skie, ale nie
przy czy niło się to w do sta te cz nym sto p niu do roz wiąza nia
pro ble mu związa ne go z za bez pie cze niem świa d czeń pie -
lęg nia r skich. W związku z tym działanie po le gające na
wpi sa niu  pie lęg nia r stwa na li stę kie run ków za ma wia nych
oraz sze ro kie pro mo wa nie za wo du pie lę g niar ki po win no
mieć wpływ na zwię ksze nie zain tere so wa nia po dej mo wa -

niem kształce nia w tym za wo dzie w Pol sce. Pod kre śle nia
wy ma ga rów nież fakt, iż  zmia na sy ste mu kształce nia w za -
wo dzie pie lę g niar ki, pro wa dzo ne go obe c nie na po zio mie
stu diów pie r wsze go sto p nia, za rów no przez ucze l nie pu b -
li cz ne jak i nie pub li cz ne, dla czę ści osób sta no wi bar dzo
istotną ba rie rę fi nan sową przy po dej mo wa niu de cy zji
o wy bo rze tego za wo du.

W opi nii Mi ni ste r stwa Zdro wia wpi sa nie kie run ku pie -
lęg nia r stwo na li stę kie run ków za ma wia nych jest w obec-
nej sy tu a cji bar dzo po trze b nym i właści wym roz wiąza -
niem, po nie waż sy tu a cja Pol ski na tle in nych kra jów eu ro -
pe j skich, któ re po mi mo wy so kich za ro b ków pie lę g nia rek
rów nież bo ry kają się z bra kiem per so ne lu pielę gnia r skie -
go,  wy pa da nie ko rzy st nie i wy ma ga wspa r cia. Ponad to
pod kre ślić na le ży, iż przed mio to we działanie jest zgod ne
z kie run ka mi roz wiązań  na rzecz za pe w nie nia wy sta r -
czającej ilo ści kadr me dy cz nych w Eu ro pie i po szcze gó l -
nych kra jach człon ko wskich, okre ślo nych przez Ko mi sję
Eu ro pejską w do ku men cie pn. „Zie lo na księ ga w spra wie
pra co w ni ków służby zdro wia w Eu ro pie” [2]. Do da t ko wo
szcze gó l nie nie po kojący jest pro gno zo wa ny w UE do 2020 r.
nie do bór w li cz bie mi lio na pra co w ni ków służby zdro wia,
w tym ok. 590 000 pie lę g nia rek.  Ko mi sja Eu ro pe j ska i pa ń -
stwa człon ko wskie będą po dej mo wać działania, aby le piej
zarządzać mo bi l no ścią pra co w ni ków służby zdro wia
i o pra co wy wać do da t ko we me cha ni z my plano wa nia w za -
kre sie osób wy ko nujących za wo dy me dy cz ne [3, 4].

  CEL PRACY

Ce lem pra cy jest przed sta wie nie działań po dej mo wa -
nych od 2009 r. przez De pa r ta ment Pie lę g nia rek i Położ -
nych (DPiP) w Mi ni ste r stwie Zdro wia mających na celu
umie sz cze nie kie run ku pie lęg nia r stwo na li ście kie run ków 
za ma wia nych przez Mi ni stra Na uki i Szko l ni c twa Wyż-
sze go, dofi nan so wa nych z Euro pe j skie go Fun du szu Spo-
łecz ne go (EFS) w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi tał 
Lu dz ki (PO KL) w per spe kty wie fi nan so wej 2007–2013
oraz za pre zen towa nie działań zaplano wa nych do re a li za cji 
w per spe kty wie fi nan so wej 2014–2020, do tyczących
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the profession are the noticeable pro ces ses.  For a long time, there has been a lack of interest in studies in the fields of nursing and

midwifery, and a limit to admissions to these faculties, awarded annually, has not been fully exploited. Therefore, the act of entering

nursing to the list of ordered specialties  and wide promotion of the nursing profession should have the effect of increasing interest in

undertaking training in this profession in Poland. It should be emphasized that the measure is in accordance with the directions of

solutions to ensure appropriate number of medical staff in Europe and in the individual Member States, as defined by the European

Commission in the document entitled. “Green Paper on healthcare professionals in Eu ro pe.

Aim. The aim of this stu dy is to pre sent the ac ti vi ties un de r ta ken by the Mi ni stry of He alth in or der to put nu r sing on the list of spe cia l -

ties or de red by the Mi ni ster of Scien ce and Hi g her Edu ca tion, fun ded un der the Ope ra tio nal Pro gram Hu man Ca pi tal in fi nan cial per -

spe c ti ve for 2007-2013 and to pre sent ac ti vi ties plan ned for implemen ta tion in the fi nan cial per spe c ti ve for 2014-2020, for the tra i -

ning of nu r ses and mi d wi ves and the pro mo tion of the pro fes sion.

Conclusions. It was not possible to enter nursing on the list of specialties ordered by the Ministry of Science, funded by the ESF under

the HC OP in the financial perspective for 2007-2013, but the possibility of funding the nursing education was created in Action 4.3 in

the area of “Life Sciences in the field of medicine and health of the elderly: nursing, physical therapy, geriatrics, medicine based on

gene therapy" . In the financial perspective for 2014-2020 the implementation of projects regarding entering nursing and midwifery

courses on the list ordered by the Minister of Health and the promotion of the professions of nurse and midwife were scheduled.

Ke y words: ordered specialties, nursing and midwifery, promotion of the professions of nurse and midwife, Human Capital

Operational Programme, the European Social Fund, Human Capital Development Strategy, the National Strategy for

Regional Development



kształce nia pie lę g nia rek i położ nych oraz pro mo cji tych
za wo dów.

Per spe kty wa fi nan so wa 2007–2013
Kwe stia wpi sa nia pie lęg nia r stwa na li stę kie run ków za -

ma wia nych przez Mi ni stra Na uki Szko l ni c twa Wy ższe go
zo stała za początko wa na przez Pol skie To wa rzy stwo Pie -
lęg nia r skie (PTP). Na XV Krajo wym Zje ź dzie De le ga tów
w dniu 27 li sto pa da 2009 r. PTP pod jęło sta no wi sko
w spra wie umie sz cze nia na li ście kie run ków stu diów ob ję -
tych pro gra mem „Kie run ki za ma wia ne” kie run ku pie lęg -
nia r stwo oraz sta no wi sko w spra wie pro mo cji za wo du
pie lę g niar ki. Zda niem PTP z uwa gi na szcze gólną rolę jaką
od gry wa ry nek usług pie lęg nia r skich po przez swój bez po -
śred ni wpływ na zdro wie społecze ń stwa – kie ru nek pie lęg -
nia r stwo po wi nien zo stać za kwa lifi kowa ny do gry py
kie run ków za ma wia nych, a wśród lu dzi młodych trze ba
ua tra kcy j nić wi ze ru nek pra cy pie lę g niar ki, aby czę ściej
wy bie ra li tę ście ż kę ka rie ry za wo do wej. Uza sad niając swo -
je sta no wi sko PTP wska zało, że ka dra pie lęg nia r ska w Pol -
sce sta rze je się. Li cz ba pie lę g nia rek w na szym kra ju jest
wy ra ź nie ni ż sza od śred niej w kra jach UE i wy ka zu je ten -
den cję ma lejącą. Sta rze je się społecze ń stwo, wzra sta prze -
cię t na długość ży cia, w związku z tym zwię kszy się
zapo trze bo wa nie na świa d cze nia pie lęg nia r skie [5]. Mi ni -
ster Zdro wia zga dzając się ze sta no wi skiem PTP zwró cił
się 13 sty cz nia 2010 r. do Mi ni stra Na uki i Szko l ni c twa
Wy ższe go o roz wa że nie mo ż li wo ści umie sz cze nia pie lęg -
nia r stwa na li ście kie run ków za ma wia nych i ob ję cie tego
kie run ku wspa r ciem w  per spe kty wie fi nan so wej 2007–
2013 ze śro d ków uni j nych w ra mach PO KL.

W od po wie dzi z dnia 1 ma r ca 2010 r. Mi ni ster Na uki
po in for mo wał, że li sta tzw. kie run ków za ma wia nych dla
kon ku r sów, któ re już zo stały  ogłoszo ne w 2010 r. w ra -
mach PO KL jest już listą za mkniętą i nie może być mody -
fi ko wa na w tra kcie  re a li za cji działań. Na to miast  li sta
kie run ków, któ re zo staną ob ję te wspa r ciem w 2011 r. nie
jest je sz cze zna na. Pra ce nad jej  sfo r mułowa niem roz -
poczną się w II połowie 2010 r. i wów czas sta no wi ska Mi -
ni stra Zdro wia i PTP zo staną roz wa żo ne pod czas
kon stru o wa nia przed mio to wej li sty [6].

Li sta kie run ków za ma wia nych – to li sta kie run ków te -
ch ni cz nych, mate ma ty cz nych i przy rod ni czych usta no -
wio na przez MNiSW w celu za pe w nie nia wy sta r czającej
po da ży od po wie d nio wykwa lifi ko wa nych spe cja li stów
nauk ścisłych. Li sta ta zo stała sfo r mułowa na  w opa r ciu
o wy ni ki Ba da nia Ewa lua cyj ne go ex ante do tyczącego oce -
ny zapo trze bo wa nia go spo dar ki na ab so l wen tów szkół wy -
ższych kie run ków mate ma ty cz nych, przy rod ni czych
i te ch ni cz nych. Ba da nie to po twier dziło rosnące zapo trze -
bo wa nie pra co da w ców na ab so l wen tów nauk ścisłych, za -
rów no w bieżącej, jak i 5- i 15-le t niej per spe kty wie [6].

Od 1.10.2008 r. MNiSW uru cho miło Pro gram pi lo ta żo -
wy pn. „Za ma wia nie kształce nia na kie run kach te ch ni cz -
nych, mate ma ty cz nych i przy rod ni czych”. O do fi nan so-
wa nie mogły ubie gać się ucze l nie pu b li cz ne i nie pub li cz ne. 
Udział  w pro gra mie pi lo ta żo wym wzięło 47 szkół wyż- 
szych z całej Pol ski. Pro je ktem ob ję tych było ok. 2020 stu -
den tów. Pro jekt rea li zo wa ny był do ma r ca 2012 r. [7]. Pro -
gram „Kie run ki za ma wia ne” fi nan so wa ny jest z EFS
w ra mach prio ry te tu IV PO KL – Szko l ni c two wy ższe i na -

uka, w Działaniu 4.1 Wzmo c nie nie i roz wój po ten cjału
dyda kty cz ne go ucze l ni oraz zwię ksze nie li cz by ab so l wen -
tów kie run ków o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar ki
opa r tej na wie dzy, w Pod działaniu 4.1.2 Zwię ksze nie li cz by 
ab so l wen tów kie run ków o klu czo wym zna cze niu dla go -
spo dar ki opa r tej na wie dzy. Pro je kty rea li zo wa ne w ra -
mach Pod działania 4.1.2 muszą obe j mo wać: – two rze nie
pro gra mów sty pen dia l nych dla stu den tów po dej mujących 
kształce nie na za ma wia nych kie run kach (ma ksy ma l na
kwo ta sty pen dium to 1000 zł na jed ne go stu den ta  stu diów
sta cjo na r nych), – two rze nie i wdra ża nie pro gra mów wy -
rów na w czych ad re so wa nych do stu den tów I roku kie run ków 
za ma wia nych, obe j mujących pod no sze nie ko m pe ten cji nie -
zbęd nych do kon tynu o wa nia na uki na tych kie run kach, –
wdra ża nie no wych lub zmie nio nych pro gra mów na ucza -
nia – oraz inne fo r my działal no ści dy da kty cz nej  okre ślo ne 
przez ucze l nię, pod noszące atra kcy j ność kształce nia na
kie run kach te ch ni cz nych, mate ma ty cz nych i przy rod ni -
czych [8].

Pod ko niec 2010 r., kie dy w MNiSW trwały pra ce nad
nową listą kie run ków za ma wia nych od 2011 r., Mi ni ster
Zdro wia, zwró cił się po no w nie z prośbą o in fo r ma cję, czy
pie lęg nia r stwo zo sta nie wpi sa ne na li stę kie run ków ob ję -
tych dofi nan so wa niem z EFS. W dniu 15 lu te go 2011r. Mi -
ni ster Na uki i Szko l ni c twa Wy ższe go po in for mo wał
o o drzu ce niu próśb i po stu la tów dot. po sze rze nia li sty kie -
run ków za ma wia nych – pod sta wo wym po wo dem, któ ry
przesądził o od mo wie był fakt, że z do ku men tów pro gra -
mo wych PO KL wy ni ka jed noz na cz nie, że wspa r ciu pod le -
gają na uki te ch ni cz nie i ścisłe, a więc kie run ka mi
za ma wia ny mi po win ny być kie run ki mate ma ty cz ne, przy -
rod ni cze i te ch ni cz ne. Do da t ko wo swoją de cy zję Mi ni ster
Na uki uza sa d nił fa ktem, że Mi ni ster Zdro wia re a li zu je
w ra mach PO KL, w Prio ry te cie II pro jekt związany
z kształce niem pie lę g nia rek i położ nych na stu diach po mo-
sto wych i w związku z tym udzie le nie wspa r cia kie run ko wi 
pie lęg nia r stwo w ra mach Pod działania 4.1.2 oz na czałoby
za gro że nie na ru sze nia li nii de mar kacy j nej po mię dzy prio -
ry te tem II i IV oraz pod wó j ne fi nan so wa nie kształce nia
pie lę g nia rek i położ nych ze śro d ków EFS. Ponad to Mi ni -
ster Na uki swoją de cy zję uza sad nił tym, że w ra mach PO KL
w Pod działaniu 4.1.1 Wzmo c nie nie po ten cjału dyda kty cz -
ne go ucze l ni – MNiSW fi nan su je sze reg pro je któw rea li zo -
wa nych przez ucze l nie me dy cz ne, w tym rów nież pro je kty
do tyczące kształce nia pie lę g nia rek i położ nych [9]. Po wyż-  
sza de cy zja MNiSW  nie za ko ń czyła  spra wy pie lęg nia r stwa 
jako kie run ku za ma wia ne go. W dniu 22 li sto pa da 2011r.
Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju (NCBiR) mając na
uwa dze wcze ś nie j sze roz mo wy Mi ni stra Zdro wia z Mi ni -
strem Na uki, zwró ciło się do DPiP  z prośbą o opra co wa nie 
uza sad nie nia po zwa lającego na wpi sa nie pie lęg nia r stwa na 
li stę kie run ków za ma wia nych. NCBiR od 1 wrze ś nia 2011 r.
prze jęło od MNiSW fun kcję In sty tu cji Po śred niczącej dla
Prio ry te tu IV PO KL i po in for mo wało Mi ni stra Zdro wia,
że  planu je ogłosze nie kon ku r su na kie run ki za ma wia ne
dla Pod działania 4.1.2 i w pro je kcie Pla nu działania na rok
2012  za pro po no wało, by pie lęg nia r stwo stało się jed nym
z kie run ków za ma wia nych [10]. DPiP przy go to wał po wyż-  
sze uza sad nie nie. W dniu 6 ma r ca 2012 r. NCBiR prze ka -
zało in fo r ma cję, że Ko mi tet Mo ni to rujący nie za akce p to -
wał zmian do tyczących kie run ków za ma wia nych w Pla nie
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działania na 2012 rok, ale pra wdo podo b nie pie lęg nia r stwo
zo sta nie  uję te na li ście kie run ków lub spe cja l no ści rea li zo -
wa nych w ra mach kie run ków klu czo wych w kon te k ście re -
a li za cji Stra te gii Eu ro pa 2020. NCBiR za pe w niło, że  biorąc 
pod uwa gę wy ty cz ne tej stra te gii, któ re obe j mują m.in. po -
wa ż ne wy zwa nia społecz ne do tyczące sta rze nia się i ochro -
ny zdro wia, bę dzie do pu sz czo ne rea li zo wa nie kie run ków
związa nych z pie lęg nia r stwem w ra mach no we go
Działania 4.3 [11]. Stra te gia Eu ro pa 2020 to do ku ment za -
wie rający stra te gię roz wo ju społeczno -go spoda rcze go dla
Eu ro py na naj bli ż sze 10 lat. Stra te gia ta okre śla wy zna czo -
ne przez UE cele w za kre sie: za trud nie nia, in no wa cji, edu -
ka cji, wyłącze nia społecz ne go i zmian kli ma ty cz nych.
W ka ż dym z tych ob sza rów wszy stkie kra je człon ko wskie
wy zna czyły własne cele krajo we, któ re mają wzmo c nić re -
a li za cję Stra te gii Eu ro pa 2020. Mając na uwa dze po wyższą
stra te gię  NCBR zle ciło prze pro wa dze nie ba da nia, któ re
na stę p nie było pod stawą do wska za nia li sty kie run ków
stu diów ob ję tych dofi nan so wa niem w ra mach Działania
4.3. Na pod sta wie Ana li zy zapo trze bo wa nia go spo dar ki na 
ab so l wen tów kie run ków klu czo wych w kon te k ście re a li za -
cji Stra te gii Eu ro pa 2020 wyod rę b nio no 11 ob sza rów. Ob -
szar nr 11 to: Na uki me dy cz ne w za kre sie me dy cy ny
i o pie ki nad oso ba mi sta r szy mi: pie lęg nia r stwo, fi zjo te ra -
pia, ge ria tria, me dy cy na opa r ta na te ra pii ge no wej [12].
Wszy stkie wyod rę b nio ne klu czo we ob sza ry zo stały
uwz glę d nio ne w Pla nie działania na 2012 r. dla Prio ry te tu
IV PO KL w ra mach Działania 4.3 [13]. Na stę p nie NCBiR
w dniu 6 sie r p nia 2012 r. ogłosiło dwa kon ku r sy: kon kurs
nr 1 /POKL/4.3/2012, na re a li za cję któ re go prze wi dzia no
100 mln zł oraz kon kurs nr 2 /POKL/4.3/2012, na któ ry
prze wi dzia no 40 mln zł.  O dofi nan so wa nie pro je któw
mogły ubie gać się szkoły wy ższe, za rów no pu b li cz ne, jak
i nie pub li cz ne oraz jed no stki na uko we Pol skiej Aka de mii
Nauk. Kon kurs nr 1 do ty czył stu diów pie r wsze go i dru gie -
go sto p nia oraz stu diów do kto ran c kich, na to miast kon -
kurs nr 2 obe j mo wał stu dia podyplomo we. Działania
rea li zo wa ne w ra mach pro je któw muszą być związane
z jed nym lub ki l ko ma klu czo wy mi ob sza ra mi kształce nia
i mogą doty czyć ki l ku kie run ków stu diów.

Mi ni ma l ny okres re a li za cji pro je ktu w ra mach kon ku r -
su nr 1 to 36 mie się cy, na to miast w kon ku r sie nr 2 ma ksy -
ma l ny okres re a li za cji pro je ktu to 24 mie siące. Ma ksy ma l na
wa r tość pro je ktu w ra mach kon ku r su nr 1 uza le ż nio na jest
od li cz by stu den tów i wy no si od 7 mln zł do 25 mln zł, na -
to miast w ra mach kon ku r su nr 2  ma ksy ma l na wa r tość
pro je ktu to 3 mln zł [14].

Per spe kty wa fi nan so wa 2014–2020
Zgod nie z ustawą o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki roz -

wo ju  mamy trzy ka te go rie stra te gii roz wo ju, na pod sta wie
któ rych pro wa dzo na jest po li ty ka roz wo ju pa ń stwa. Są to:
Długo o kre so wa Stra te gia Roz wo ju Kra ju (DSRK) – okre -
ślająca główne tren dy, wy zwa nia oraz kon ce pcje roz wo ju
kra ju w per spe kty wie długo o kre so wej, obe j mująca okres
co naj mniej 15 lat, Śred nioo kre so wa Stra te gia Roz wo ju
Kra ju (ŚSRK) – naj waż nie j szy do ku ment w per spe kty wie
śred nio okre so wej, okre ślający cele stra te gi cz ne kra ju do
2020 r., z uw z ględ nie niem okre su pro gra mo wa nia UE oraz 
9 zin te gro wa nych stra te gii służących re a li za cji założo nych
ce lów roz wo jo wych. Wszy stkie do ku men ty stra te gi cz ne są 

ści śle sko re lo wa ne i wza je m nie się de te r mi nują. ŚSRK uw -
z ględ nia usta le nia za wa r te w DSRK oraz jest rea li zo wa na
przez 9 stra te gii roz wo ju: Stra te gię Inno wacy j no ści i Efek- 
ty w no ści Go spo dar ki, Stra te gię Roz wo ju Ka pi tału Lu dz -
kie go, Stra te gię Roz wo ju Trans po rtu, Stra te gię Bez pie -
czeństwo Ener ge ty cz ne i Śro do wi sko, Stra te gię Spra w ne Pa -
ń stwo, Stra te gię Roz wo ju Ka pi tału Społecz ne go, Krajową
Stra te gia Roz wo ju Re gio nal ne go, Stra te gię Zrów nowa żo -
ne go Roz wo ju Wsi i Ro l ni c twa oraz Stra te gię Roz wo ju Sy -
ste mu Bez pie cze ń stwa Na ro do we go RP [15].

Od 2010 r. w Mi ni ste r stwie Zdro wia  trwają pra ce do ty-
czące usta la nia śred nio okre so wych ce lów z za kre su ochro -
ny zdro wia do 2020 r. W ra mach tych prac DPiP, na pod -
sta wie włas nych ana liz oraz Ra po r tu przy goto wa ne go
przez Na czelną Radę Pie lę g nia rek i Położ nych (NRPiP),
zgłosił do dwóch stra te gii:  Stra te gii Roz wo ju Ka pi tału
Lu dz kie go (SRKL) i Krajo wej Stra te gii Roz wo ju Re gio nal -
ne go: Re gio ny – Mia sta – Ob sza ry Wie j skie (KSRR) ko niecz-
ność re a li za cji pro je któw współfi nan so wa nych ze śro d ków 
UE dotyczących kształce nia na kie run kach pie lęg nia r stwo
i położ ni c two oraz pro mo cji za wo dów pie lę g niar ki i położ nej.

Z analiz prowadzonych przez DPiP wynika, iż liczba
absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo od roku akademickiego 2006/07 wzrastała
aż do roku 2009/10 od poziomu 3043 do 5318 osób. W na -
stę p nym roku 2010/11 widać znaczny spadek liczby
absolwentów do poziomu 2770 osób. Ze względu na brak
danych, nie wiadomo jeszcze, czy w roku 2011/2012 liczba
ta ulegnie dalszemu zmniejszeniu,  zacznie wzrastać, czy
będzie na tym samym poziomie. Powyższe dane przed-
stawia rycina 1.

Na ry ci nie 2 przed sta wia no li mi ty przy jęć na stu dia pie -
r wsze go sto p nia na kie run ku pie lęg nia r stwo od roku aka -
demi c kie go 2006/07 do roku 2011/12. Od roku  2009/10
obok li mi tu przed sta wio na jest li cz ba osób fa kty cz nie roz -
po czy nających na ukę na tym kie run ku. Li mi ty przy zna wa -
ne przez Mi ni stra Zdro wia sto p nio wo z roku na rok się
zwię kszały aż do roku 2009/10. W tym sa mym roku wi dać
jed nak, że li cz ba osób roz po czy nających kształce nie na
tym kie run ku była o połowę mnie j sza, niż okre ślo ny li mit
miejsc, któ ry był wy ko rzy sta ny w 53% (23 ucze l nie z 66
mających wów czas przy zna ny li mit przy jęć nie uru cho -
miło kształce nia na stu diach pie r wsze go sto p nia z po wo du
bra ku chę t nych osób do pod ję cia na uki w za wo dzie pie lę g -
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� Ryc. 1. Li cz ba ab so l wen tów stu diów pie r wsze go sto p nia na kie run ku pie -

lęg nia r stwo od roku aka demi c kie go 2006/2007 do 2010/2011
Źródło: Opra co wa nie DPIP.



niar ki). W na stę p nym roku wy ko rzy sta nie li mi tu było na
po zio mie 80%, na to miast w roku 2011/2012 li mit przy jęć
zo stał prze kro czo ny – ucze l nie przy jęły  stu den tów ponad
przy zna ny im li mit miejsc. Ponad to z wy kre su wy ni ka, że
li cz ba osób po dej mujących stu dia na kie run ku pie lęg nia r -
stwo od roku aka demi c kie go 2009/10 za częła wy ra ź nie się
zwię kszać od 4763 do 7063 osób.

Ry ci na 3 przed sta wia li cz bę ab so l wen tów stu diów pie r -
wsze go sto p nia na kie run ku położ ni c two. Zgod nie z wy -
kre sem li cz ba ab so l wen tów od roku aka demi c kie go
2006/2007 wzra stała aż do roku aka de mi c kiego 2009/2010, 
po do b nie jak na pie lęg nia r stwie. W roku 2010/2011
nastąpił spa dek li cz by ab so l wen tów, ale nie tak zna cz ny jak 
na pie lęg nia r stwie.

Na rycinie 4. przedstawiono limity przyjęć na studia
pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.  Od roku
akademickiego 2009/2010 obok limitu przedstawiona jest
liczba osób faktycznie rozpoczynających naukę na tym
kierunku. Limity przyznawane przez Ministra Zdrowia
stopniowo się zwiększały aż do roku 2008/09. W kolejnych
latach stopniowo się zmniejszały. Liczba osób faktycznie
podejmujących naukę od roku 2009/2010 jest mniej więcej
na tym samym poziomie. Wykorzystanie limitów: w roku
2009/2010 – w 80%, w roku 2010/2011 – w 90% i w roku
2011/2012 – przekroczenie limitu o 10%. 

W 2010 r. Na cze l na Rada Pie lę g nia rek i Położ nych, na
wnio sek DPiP, przy go to wała Ra port pn. „Wstę p na oce na
za so bów ka dro wych pie lę g nia rek i położ nych, do roku
2020” na pod sta wie Cen tra l ne go Re je stru Pie lę g nia rek
i Położ nych. Wnio ski z  Ra po r tu  NRPiP są na stę pujące:

1. Ko le j ne zmia ny sy ste mów kształce nia pie lę g nia rek
i położ nych spo wo do wały zna cz ny spa dek li cz by pie lę -
g nia rek i położ nych w la tach 1998–2009 o 36 125 osób.

2. Wska ź nik pie lę g nia rek i położ nych za tru d nio nych na
1 tys. mie sz ka ń ców wy no si 6,4. Naj ni ż szy wska ź nik wy -
stę pu je w woj. małopo l skim – 5,1, a naj wy ższy w woj.
śląskim – 7,8. 

3. Wska ź nik pie lę g nia rek i położ nych na 1 tys. mie sz ka ń -
ców w Pol sce jest naj ni ż szy w sto sun ku do wska ź ni ków
wy stę pujących w in nych pa ń stwach Unii Eu ro pe j skich. 

4. Ważną przy czyną zmnie j szającej się li cz by pie lę g nia rek
i położ nych jest stru ktu ra wie ku osób wy ko nujących te
za wo dy – śred nia wie ku pie lę g nia rek i położ nych wy no -
si 44 lata. 

5. Wska ź nik mi gra cji pie lę g nia rek i położ nych, któ re pra -
wdo podo b nie pod jęły pra cę za gra nicą w sto sun ku do
osób za tru d nio nych ma od 2008 r. ten den cję spa d kową.

6. Według pro gnoz NRPiP w sy ste mie w 2020 r. bra ko wać
bę dzie – 60 860 pie lę g nia rek, śred nio ro cz nie za le d wie
1814 pie lę g nia rek zgłasza się po pra wo wy ko ny wa nia
za wo du i po dej mu je pra cę w za wo dzie, w przy pa d ku
położ nych w 2020 r. bra ko wać bę dzie w sy ste mie – 4817 
położ nych. Śred nia li cz ba położ nych po dej mujących
pra cę w ochro nie zdro wia w osta t nich 10 la tach wy no si
ro cz nie 362 oso by [16].

Jed nym z ob sza rów wcze ś niej wspo mnia nej Stra te gii
Roz wo ju Ka pi tału Lu dz kie go jest ob szar Zdro wie z ce lem
stra te gi cz nym okre ślo nym jako „Za pe w nie nie opie ki
zdro wo t nej do sto so wa nej do po trzeb społecz nych oraz
wy zwań demo gra fi cz nych”. Cele ope ra cy j ne w tym ob sza -
rze to: 1. Do sto so wa nie opie ki zdro wo t nej do wy zwań
demo gra fi cz nych, 2. Po pra wa sta nu zdro wia społecze ń -
stwa, 3. Po pra wa efe kty w no ści fun kcjo no wa nia ochro ny
zdro wia. Trze ci cel  ope ra cy j ny  obe j mu je m.in. taki ob szar
jak: „Do sto so wa nie mo de lu kształce nia kadr me dy cz nych
do po trzeb sy ste mu ochro ny zdro wia”. SRKL rea li zo wa na
bę dzie przez 65 na rzę dzi, któ rych główne cele wpi sa ne są
w po sz cze gól ne eta py ży cia i ka rie ry. Na rzę dzie nr 26 obe j -
mujące Etap ży cia - Edu ka cja na po zio mie wy ższym nosi
na zwę „Do sto so wa nie mo de lu kształce nia kadr me dy cz -
nych do pro gno zo wa nych po trzeb sy ste mu opie ki zdro -
wo t nej”. W ra mach ww. na rzę dzia, na wnio sek DPiP,
zo stały uwz glę d nio ne m.in. na stę pujące za da nia do re a li -
za cji: umie sz cze nie kie run ków pie lęg nia r stwo i położ ni c -
two przez Mi ni stra Zdro wia  na li ście kie run ków za ma-
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� Ryc. 2. Limity przyjęć na studia pierwszego stopnia na kierunku
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wia nych i pod nie sie nie atra kcy j no ści kształce nia na tych
kie run kach, stwo rze nie sy ste mu moni to ro wa nia zapo trze -
bo wa nia na ab so l wen tów kie run ków pie lęg nia r stwo
i położ ni c two, pro mo cję za wo du pie lę g niar ki/ położ nej
wśród ucz niów szkół śred nich oraz kształto wa nie po zy -
tyw ne go wi ze run ku pra cy w tych za wo dach [1].

W ra mach dru giej stra te gii – Krajo wej Stra te gii Roz wo -
ju Re gio nal ne go –  DPiP zgłosił do re a li za cji pro jekt przed -
się w zię cia mający na celu pro mo wa nie za wo dów
pie lę g niar ki i położ nej oraz pełnie jsze wy ko rzy sta nie ist -
niejących za so bów pra cy. Pro mo cja obe j mo wałaby za chę -
ca nie do po dej mo wa nia kształce nia w za wo dach
pie lę g niar ki/położ nej oraz po wro tu do wy ko ny wa nia za -
wo dów pie lę g niar ki/położ nej przez oso by, któ re w chwi li
obe cnej ich nie wy ko nują. Działania pro mo cy j ne po le -
gałyby m.in. na wspie ra niu działal no ści szkół wy ższych
pro wadzących kształce nie w tych za wo dach, tak by była
ona bar dziej powiązana z lo ka l ny mi po trze ba mi ryn ku
pra cy i by mogła za spa ka jać re gio na l ne po trze by na ab so l -
wen tów tych kie run ków. DPiP za pro po no wał, aby pro jekt
ten rea li zo wa ny był z po zio mu krajo we go i ad re so wa ny do
ob sza rów, gdzie ska la pro ble mów związa nych z bra kiem
per so ne lu pielę gnia r skie go uza sad niałaby in ter we ncję re -
so r tu. Ponad to  przed się w zię cie mogłoby być rea li zo wa ne
w ra mach tzw. kon tra ktu tery to rial ne go w da nym wo je wó -
dztwie z wy ko rzy sta niem śro d ków po zo stających w dys po -
zy cji jed no stek sa morządu tery to rial ne go. Założo no
rów nież, że pro mo cja ta mogłaby być rea li zo wa na przy
współpra cy sa morządu za wo do we go pie lę g nia rek i położ -
nych i np. obe j mo wałaby prze pro wa dze nie na sze roką ska -
lę akcji info rma cy j nej dot. wy ko ny wa nia za wo dów
pie lę g niar ki/położ nej [17]. 

W dniu 21 września 2011 r. Minister Zdrowia w drodze
zarządzenia  powołał Zespół do spraw opracowania
dokumentów programowych dla nowej perspektywy
finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014–2020
w o b sza rze zdrowia. Zadania zespołu są realizowane z uw -
z ględ nie niem strategii krajowych i wspólnotowych [18].
W ramach ww. Zespołu, na spotkaniu w sierpniu 2012 r.
podjęto decyzję o utworzeniu 16 grup roboczych, w skład
których wejdą specjaliści z poszczególnych dziedzin.
Grupy robocze liczące od 3 do 6 osób będą omawiać
główne problemy danego obszaru i mają zaproponować
konkretne działania, które należy sfinansować w przyszłej
perspektywie, aby poprawić niekorzystne wskaźniki. Jedną 
z  grup jest Grupa ds. kształcenia pielęgniarek i położnych,
w skład której wchodzą: przedstawiciel DPiP, przed sta-
wiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pie lę-
gniarstwa. Grupa ta będzie pracować nad dostosowaniem
modelu kształcenia pielęgniarek i położnych do zmie-
niających się potrzeb systemu opieki zdrowotnej.

  WNIOSKI

1. W ra mach per spe kty wy fi nan so wej 2007–2013  nie było 
mo ż li wo ści  wpi sa nia pie lęg nia r stwa na li stę kie run ków

za ma wia nych przez MNiSW, dofi nan so wa nych ze środ-
ków EFS w ra mach PO KL w Prio ry te cie IV, w  Dzia-
łaniu 4.1, Pod działaniu  4.1.2.

2. W per spe kty wie fi nan so wej 2007-2013 stwo rzo no mo ż -
li wość dofi nan so wa nia kształce nia na kie run ku pie lęg -
nia r stwo w Działaniu 4.3 w ra mach ob sza ru „Na uki me -
dy cz ne w za kre sie me dy cy ny i opie ki nad oso ba mi sta r -
szy mi: pie lęg nia r stwo, fi zjo te ra pia, ge ria tria, me dy cy na
opa r ta na te ra pii ge no wej” .

3. W perspektywie finansowej 2014–2020 DPiP zgłosił
realizację dwóch przedsięwzięć: projekt dotyczący umiesz-
czenia pielęgniarstwa i położnictwa na liście kierunków
zamawianych przez Ministra Zdro wia – przewidziany
do realizacji w ramach SRKL oraz projekt dotyczący
promocji zawodów pielęgniarki i położ nej – zgłoszony do 
realizacji w ramach SRKL i KSRR.

  PIŚMIENNICTWO

1. Stra te gia Roz wo ju Ka pi tału Lu dz kie go - pro jekt z 31.07.12 r. w: www.mpips.gov.pl

2. Zie lo na Księ ga w spra wie pra co w ni ków służby zdro wia w Eu ro pie, COM(2008)725.

3. Zie lo na Księ ga. Uno wo cześ nie nie dy re kty wy w spra wie uz na wa nia kwa li fi ka cji za wo do -

wych, KOM(2011)367.

4. Eu ro pe an Ob ser va to ry on He alth Sy stems and Po li cies, In ve sting in Eu ro pe´s he alth wor k fo -

r ce of to mor row: Sco pe tor in no va tion and col la bo ra tion. Sum ma ry re port of the three Po li -

cy Dia lo gu es; Le u ven, Be l gia, 26-30.IV.2010.

5. Sta no wi ska XV Krajo we go Zja z du De le ga tów PTP z dn. 27.11.2009 r.: w spra wie umie sz cze -

nia na li ście kie run ków stu diów ob ję tych Pro gra mem „Kie run ki Za ma wia ne” Kie run ku –

Pie lęg nia r stwo oraz w spra wie Pro mo cji Za wo du Pie lę g niar ki. 

6. Sta no wi sko Mi ni stra Na uki i Szko l ni c twa Wy ższe go z 1.03.2010 r., znak spra wy: MNiS W - D -

WI-WKL-520-1131-12/AMA/10.

7. Za ma wia nie kształce nia na kie run kach te ch ni cz nych, mate ma ty cz nych i przy rod ni czych w:

www.na uka.gov.pl/fi nan so wa nie /fun du sze-eu ro pe j skie/.

8. Pro gram Ope ra cy j ny Ka pi tał Lu dz ki, Prio ry tet IV, Szko l ni c two Wy ższe i Na uka, Wie dza dla

po stę pu,  MNiSW, Wa r sza wa 2008.

9. Sta no wi sko Mi ni stra Na uki Szko l ni c twa Wy ższe go z 15.02.2011r., znak spra wy: MNiS W - D -

WI-WKL-520-1131-17/WB/11.

10. Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju, pi s mo z 22.11.2011, znak spra wy: NCBiR-D WPOKL-

 SKI W POKL-20-1/PK/2011/2137.

11. Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju, pi s mo z 6.03.2012, znak spra wy: NCBiR-D WPOKL-

 SKI W POKL-20-8/PK/2012/1233.

12. Ana li za zapo trze bo wa nia go spo dar ki na ab so l wen tów kie run ków klu czo wych w kon te k ście 

re a li za cji Stra te gii Eu ro pa 2020. Ra port ko ń co wy, kwie cień 2012 r. w: www.ncbir.gov.pl

fun du sze eu ro pe j skie – ka pi tał lu dz ki. 

13. Plan działania  na 2012 dla Prio ry te tu IV PO KL, Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go.

14. Do ku men ta cja kon ku r so wa PO KL, Prio ry tet IV, Działanie 4.3 Wzmo c nie nie po ten cjału

dyda kty cz ne go ucze l ni w ob sza rach klu czo wych w kon te k ście ce lów Stra te gii Eu ro pa 2020

w: www.ncbir.gov.pl fun du sze eu ro pe j skie – ka pi tał lu dz ki. 
15. Usta wa z dn. 6.12.2006 r. o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki roz wo ju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,

poz. 712 z późn. zm.).

16. Wstę p na oce na za so bów ka dro wych pie lę g nia rek i położ nych Pol sce, do roku 2020, Na cze l -

na Rada Pie lę g nia rek i Położ nych, Wa r sza wa, cze r wiec 2010.

17. De pa r ta ment Pie lę g nia rek i Położ nych, pi s mo z 31.03.2010 r. znak spra wy: MZ-PP-

079-3377-84/KW/10 oraz  pi s mo z 7.09.2012 r. znak spra wy: MZ-PP-079-8178-1/DZ/12.

18. Zarządze nie Mi ni stra Zdro wia z 21.09.2011r. w spra wie powołania ze społu ds. opra co wa nia

do ku men tów pro gra mo wych dla no wej per spe kty wy fi nan so wej fun du szy stru ktu ra l nych

na lata 2014-2020 w ob sza rze zdro wia (Dz.Urz.MZ.2011.7.65 i z 2012r. poz. 68).

Pra ca przy ję ta do dru ku: 12.10.2012
Praca zaakceptowana do druku: 22.10.2012 

14 Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo jako kierunek zamawiany – działania podejmowane w perspektywie finansowej 2007–2013 i planowane do realizacji ... 


