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Szanowny Panie, 

 

 obowiązek zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej nad społeczeństwem polskim ciąży na 

władzy różnego szczebla. Od wielu lat środowisko pielęgniarskie informowało o tym, że w 

najbliższym okresie pojawi się problem z zapewnieniem kadry pielęgniarek i położnych. Na 

przestrzeni lat władze w Polsce nie podjęły działań, aby tego uniknąć. Występuje ogromny 

dysonans wiekowy pomiędzy osobami wykonującymi zawód.  

 W skrajnych przedziałach wiekowych wyraźnie widać brak zastępowalności pokoleń.  

W przedziale do 30 roku życia liczba pielęgniarek stanowi 3,8%, natomiast w wieku powyżej 60 

roku życia stanowi 15,9% ogółu zatrudnionych pielęgniarek i położnych. Najliczniejszy jest 

przedział wiekowy 50-60 lat i stanowi 34,6%. 

 Dane te wyraźnie wskazują na fakt, iż w najbliższych latach deficyt kadry pielęgniarskiej 

będzie się pogłębiał. Sytuacja ta może ulec zmianie przy natychmiastowym podjęciu decyzji 

dotyczących zmiany wynagrodzenia oraz warunków pracy pielęgniarek i położnych, bo tylko 

takie argumenty mogą przemówić do młodych ludzi, aby byli zainteresowani wykonywaniem 

naszych zawodów. 

 Zwracam uwagę na fakt, że w ostatnich latach tylko około 30% absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo i położnictwo odebrało prawo wykonywania zawodu, które uprawnia do 

wykonywania zawodu. 

 W ostatnich miesiącach Ministerstwo Zdrowia próbuje zmienić sytuację, ale może to 

uczynić tylko w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia (dla podmiotów, które mają 

podpisaną z nimi umowę) oraz dla podmiotów leczniczych, które są mu podległe. Pozostaje więc 

grupa pielęgniarek pracująca w innych strukturach, wobec tego nie podlegająca tym regulacjom. 

 Uprzejmie proszę o informację czy w związku z powyższą sytuacją przewidują Państwo 

dodatkowy wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych pracujących w żłobkach oraz 

domach pomocy społecznej. Jest to bardzo istotne, ponieważ wysoka fluktuacja kadry może 

utrudnić sprawowanie właściwej opieki nad powierzonymi tym instytucjom osobami.  

 

Z poważaniem 

 

          Przewodnicząca Rady 

    Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 

              Maria Matusiak 
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