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Szanowna Pani Przewodnicząca

Mając na względzie systematyczne wzmacnianie pozycji pielęgniarek i położnych, 

informuję o podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działaniach, ukierunkowanych 

na poprawę warunków pracy i płacy tych zawodów medycznych.

1. Systematyczny wzrost wynagrodzenia

Od lipca gwarantowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla magistra 

pielęgniarstwa i położnictwa ze specjalizacją wzrośnie o 1 827 zł tj. z 5 477,51 zł do 

7 304,66 zł (wzrost o 33%). Pielęgniarka i położna z tytułem magistra, ale bez 

specjalizacji, będzie zarabiać o 1 590 zł więcej: wzrost z 4 185, 65 zł do 5 775,78 zł 

(wzrost o 38%). Takie samo gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze dotyczyć będzie 

pielęgniarki z wymaganym tytułem licencjata i specjalizacją lub średnim wykształceniem 

i specjalizacją. Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie 

wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego licencjackiego lub średniego bez 

specjalizacji, zarobią nie mniej niż 5322,78 zł wynagrodzenia zasadniczego, czyli 

w przypadku pielęgniarek z licencjatem o 1137 zł więcej (wzrost o 27%), a w przypadku 

pielęgniarek z wykształceniem średnim o 1550 zł więcej (wzrost o 41%).  
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2. Gwarancja finasowania podwyżek

Na sfinansowanie kosztów podwyżek w Narodowym Funduszu Zdrowia i budżecie 

państwa zabezpieczono kwotę 7,2 mld zł na drugie półrocze 2022 r., przy czym koszt 

podwyżek dla pielęgniarek i położnych oszacowano na kwotę ok. 2,9 mld zł, co stanowi 

blisko 45 proc. ogólnego kosztu szacowanego dla Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych

Przygotowaliśmy program współfinansowany ze środków unijnych, który obejmuje 

wsparcie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Zaplanowane mamy nie 

tylko stypendia i współfinansowanie kształcenia jako systemu zachęt do podejmowania 

i kontynuowania studiów pielęgniarskich i położniczych, ale także wsparcie finansowe 

kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych – kwota zaplanowana na ten cel 

wynosi 112 mln zł. 

Jednocześnie pracujemy nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które doprecyzuje  

wymagania na poszczególnych stanowiskach, tak aby możliwe było jednoznaczne 

przyporządkowanie tych stanowisk do poszczególnych grup  zawodowych, określonych 

w załączniku do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych. Ograniczy to dowolność przyporządkowywania przez pracodawcę 

pracowników do poszczególnych grup zawodowych. Prace w tym zakresie będą 

prowadzone w ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodowym.

4. Kształcenie pielęgniarek i położnych

Udało nam się odwrócić niekorzystny trend i liczba zarejestrowanych, jak i aktywnych 

zawodowo pielęgniarek i położnych systematycznie wzrasta. Przybywa szkół, w których 

kształcą się pielęgniarki i położne na poziomie pierwszego stopnia. W 2015 r. było 77 

takich uczelni, teraz 113. Studia na kierunku położnictwo na poziomie pierwszego 

stopnia prowadzi już 31 uczelni. Młodzi coraz chętniej wybierają te kierunki. W roku 

akademickim 2015/2016 kształcenie na kierunku pielęgniarstwo rozpoczęło 5 935 

studentów, a na położnictwie 953 osoby. Pięć lat później pielęgniarstwo wybrało 11 408 

osób, a położnictwo blisko 1500 osób. To oznacza, że w ciągu ostatnich kilku lat 

systematycznie wzrosła liczba studentów na tych kierunkach. 
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Minister Zdrowia 18 maja powołał Zespół, który ma opracować zmiany w standardach 

kształcenia pielęgniarek i położnych. Celem zespołu jest przygotowanie zmian obszarów 

kompetencyjnych absolwentów studiów I i II stopnia oraz upraktycznienie kształcenia. 

Uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo będą musiały 

dostosować programy studiów do nowych standardów kształcenia od roku 

akademickiego 2023/2024. Istotne jest, że prace odbywają się w szerokim gronie 

ekspertów, przewodniczącą jest prof. Mariola Głowacka z Krajowej Rady Akredytacyjnej 

Szkół Pielęgniarek i Położnych. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych,  Konferencji 

Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Komisji Wyższego Szkolnictwa 

Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, konsultant krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz przedstawiciele 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w roku bieżącym zaplanowaliśmy 10 mln zł na 

dofinansowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie została wszczęta 

procedura przetargowa gdzie przedmiotem zamówienia jest wybór organizatorów 

kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które 

rozpoczną się w 2022 r. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 30 czerwca br.  

Reasumując, proponowana perspektywa rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 

to docenienie doświadczenia w tym mentoring, wzmocnienie kompetencji i umiejętności, 

wzrost wynagrodzenia, partycypacja w decyzjach i działania ukierunkowane 

na studentów.

                                                                      Z wyrazami szacunku

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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