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Zdrowie dla Warmii i Mazur 
„Wielowymiarowość problemów w opiece pielęgniarskiej” 
II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA   

 

Do podstawowych zadań okręgowych izb pielęgniarek  

i położnych wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek  

i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 628) należy 

miedzy innymi: współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju 

pielęgniarstwa i położnictwa, zajmowanie stanowiska w sprawach 

stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz 

organizacji ochrony zdrowia, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 

Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

prowadzenie kształcenia podyplomowego, prowadzenie działalności 

edukacyjnej, naukowej lub  badawczej.  

mgr Halina Nowik 

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
 

Analizując bieżącą sytuację środowiska zawodowego, oraz problemy zdrowotne  społeczeństwa 

widzimy potrzebę podejmowania działań, które będą sprzyjały poprawie zdrowia ludności naszego 

regionu. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że osiągnięcie zamierzonych celów jest możliwe 

tylko przy dobrym poziomie współpracy pomiędzy samorządem zawodowym pielęgniarek  

i położnych a ośrodkami kształcenia przed i podyplomowego. Takim partnerem dla Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu od wielu lat jest Akademia Medycznych i Społecznych 

Nauk stosowanych w Elblągu. 
 

Pod hasłem „ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR” w 2021roku Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych  

i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu rozpoczęła działania, których celem jest wsparcie 

systemu ochrony zdrowia w podnoszeniu jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej i położniczej 

realizowanej na rzecz społeczeństwa województwa warmińsko – mazurskiego.  
 

W listopadzie 2021roku zorganizowaliśmy I konferencję naukowo – szkoleniową skierowaną  

do kadry zarządzającej w pielęgniarstwie. Konferencja było odpowiedzią na wyzwania wynikające 

z trudności organizacji pracy i zarządzania personelem pielęgniarskim w dobie trwającej pandemii. 

  

II Konferencja z cyklu „Zdrowie dla Warmii i Mazur”, do której dziś Państwa zapraszamy,  

ma na celu wskazanie nowych kierunków w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w różnych jego 

dziedzinach, wynikających ze zmieniającej się sytuacji zdrowotnej i demograficznej ludności 

oraz problemów kadrowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. 
 

Do wykładów zaprosiliśmy najlepszych ekspertów w wybranych dziadzinach pielęgniarstwa  

i położnictwa, konsultantów krajowych i wojewódzkich dla województwa warmińsko –

mazurskiego.  
 

Swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem w działalności na rzecz rozwoju naszych zawodów 

podzieli się z uczestnikami konferencji Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Mariola Łodzińska. O potrzebie leczenia i rehabilitacji w obliczu pandemii wygłosi referat  

dr n. med. Grzegorz Mańko. 

  

Mam nadzieję, że Państwa udział w dzisiejszym wydarzeniu pt. „Wielowymiarowość problemów 

w opiece pielęgniarskiej” przyczyni się do dalszej współpracy zarówno na rzecz naszej grupy 

zawodowej jaki i całego społeczeństwa Warmii i Mazur.  
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 „Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań  

współczesnego świata”  

mgr Mariola Łodzińska 

 
 

 

 

 

mgr Mariola Łodzińska  

Wiceprezes NRPiP 

  

 

 Efektywne wykorzystanie systemu opieki zdrowotnej i sprawne zarządzanie tym systemem 

w istotny sposób wpływa na dostępność do świadczeń zdrowotnych jak również w sposób 

bezpośredni oraz pośredni również na stan zdrowia społeczeństwa danego kraju zwłaszcza w dobie 

wyzwań jakimi są demografia czy wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Dynamika zmian jaka 

następuje na całym świecie i dotyczy również Polski i nie pozostaje bez wpływu na pielęgniarstwo, 

położnictwo w aspekcie wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.  
 

 Poważnym problemem, który można uznać za globalny jest niedobór kadr medycznych  

w tym pielęgniarek i położnych. Prowadzone badania naukowe na świecie potwierdzają,  

że odpowiednia liczba personelu pielęgniarskiego jest kluczowym czynnikiem wpływającym  

na końcowy wynik leczenia i tym samym będzie wpływać na stan zdrowia społeczeństwa  

i determinować politykę zdrowotną danego kraju. W Polsce oprócz braku kadr medycznych 

zmagamy się z demografią grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, która jest faktem,  

co potwierdzają dane zawarte w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, które wskazują,  

że średnia wieku zatrudnionej w Polsce pielęgniarki to 53,64 lata a położnej – 51,06. Najliczniejszą 

grupę wiekową stanowią pielęgniarki i położne zatrudnione w przedziale wiekowym 51-65 lat  

co stanowi wśród zatrudnionych 129 847 osób. Niepokojące dane dotyczą nabywanych uprawnień 

emerytalnych, gdzie już w tym 2022 roku pielęgniarki i położne będą stanowiły 123 389 osób na 

263 016 zatrudnionych w Polsce pielęgniarek i położnych (w CRPiP zarejestrowanych jest  

348 421 pielęgniarek i położnych).  
 

Dane opracowane przez NRPiP na potrzeby stworzenia dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów  

Nr 124/2019 w sprawie dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa  

i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.) były podstawą 

do określenia wytycznych w zakresie rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. Główne cele dotyczyły 

zwiększenia liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo  

i położnictwo oraz zmiany w systemie kształcenia podyplomowego, poprawa warunków pracy 

pielęgniarek i położnych, wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego 

pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem. Powyższe cele dotyczące zwiększenia 

liczby studentów zaczęto realizować m.in. poprzez zwiększenie liczby uczelni, których w 2016 roku 

było 84, natomiast w roku 2021 akredytację otrzymało 112 uczelni na prowadzenie kierunku 

pielęgniarskiego, natomiast na prowadzenie kierunku położniczego pozwolenie otrzymało  

25 uczelni.  
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Do 2025 ubędzie 24 588 

Do 2030 ubędzie 53 786 

Do 2035 ubędzie  77 881 
 

Założono, że liczba stwierdzonych pwz w latach 2021-2035 będzie równa liczbie stwierdzonych 

pwz w 2020 r. Przyjęte założenia w roku 2021 nie sprawdziły się i pomimo ponad 6900 osób, które 

odebrało prawo wykonywania zawodu tylko ok 3000 podjęło pracę w zawodzie, wobec czego 

statystyka w zakresie uzupełniania kadr pielęgniarskich/ położniczych będzie jeszcze gorsza niż 

prognozy.  
 

Zapewne wydarzenia jakie wciąż mają miejsce na przestrzeni ostatnich 2 lat diametralnie zmieniły 

sposób funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce i na świecie. Jednym z takich wydarzeń, które  

dla nas wszystkich były wyzwaniem to epidemia. Czas pandemii był i jest czasem wyzwań  

w codziennej praktyce pielęgniarskiej, tym bardziej że zaskoczenie, strach, zbyt mała wiedza  

na temat wirusa, ryzyko pracy z pacjentem zarażonym i obawa przed zarażeniem, brak środków 

ochrony indywidualnej wymusiły tworzenie nowych procedur i nauka nowych zachowań. Masowe 

zarażenia personelu, absencja w pracy z powodu kwarantanny czy izolacji a w efekcie braki kadr 

pielęgniarskich, położniczych stwarzały poczucie bezradności. Brak spójnej polityki zarządzania 

epidemią powodował zniecierpliwienie, tworzenie nowych przepisów prawa, które jak  

w kalejdoskopie zmieniały się. Pojawił się stres nie tylko przed dodatnim wynikiem testu,   

ale również przed zarażeniem rodziny, najbliższych. Telemedycyna, która była tematem licznych 

konferencji i przedmiotem debat  wreszcie miała okazję zaistnieć w bardziej powszechnym wydaniu 

w formie zdalnej realizacji świadczeń medycznych, aby ułatwić dostęp do lekarza i zabezpieczyć 

strony przez ryzykiem zarażenia SARS – COV -2. W ocenie NRPiP zbyt słabo wykorzystano 

potencjał pielęgniarek i położnych, które otrzymały zbyt ubogie uprawnienia w zakresie realizacji 

świadczeń w formie teleporady. Do chwili obecnej nie można wdrożyć porady pielęgniarki poz, 

położnej poz, której celem było zwiększenie dostępności do świadczeń ze względu na brak wyceny 

tego świadczenia.  
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Nie można pominąć kolejnego wyzwania jakie polskiemu pielęgniarstwu postawiła na drodze wojna  

w Ukrainie. Polska jest wciąż krajem, do którego każdej doby zmierza największa liczba uchodźców. 

Według najnowszych informacji Straży Granicznej (na 20 kwietnia) od wybuchu wojny 24 lutego 

do Polski dotarło już 2,863 mln osób, głównie kobiet i dzieci. Obecna sytuacja to precedensowe 

wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia oraz polskiego pielęgniarstwa, które musi zmierzyć się:   

• brakiem znajomości języka polskiego przez obywateli Ukrainy uniemożliwiając komunikację;  

• sytuacją epidemiczną dotycząca chorób zakaźnych nie tylko zakażonych SARS-COV-2; 

• z ograniczoną liczbą szczepień ochronnych, które znacznie odbiegają od polskiego kalendarza  

szczepień dotyczy to również Covid 19; 

• świadczenia usług zdrowotnych pacjentom, którzy nie posiadają dokumentacji medycznej; 

• ordynowanie i refundacja leku w przypadku braku dokumentacji medycznej; 

• zapewnienie faktycznego dostępu do programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych  

na ograniczenie rozprzestrzeniania się niektórych chorób zakaźnych; 

• zapewnienie dodatkowego finansowania dla diagnostyki oraz leczenia chorób zakaźnych; 

• problem z refundacją i rozliczeniami z NFZ przez podmioty pielęgniarskie i położnicze; 

• wydawanie decyzji przez MZ do wykonywania zawodu pielęgniarki z Ukrainy i nadzór nad  

wykonywanym zawodem przez polską pielęgniarkę; 

• obawami pielęgniarek w zakresie odpowiedzialności zawodowej we wdrażaniu do pracy  

pielęgniarek z Ukrainy. 
 

Przedłużająca się epidemia, brak kadr medycznych, do tego problemy związane z realizacją 

świadczeń zdrowotnych wobec uchodźców nieznających polskiego języka oraz nasza niewiedza 

wobec kultury i ich przyzwyczajeń nie daje wytchnienia i przytłacza brakiem stabilizacji w sferze 

wykonywanych zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce.  
 

Zapewne już dziś warto się zastanowić jaką cenę zapłaci system ochrony zdrowia i polskie 

społeczeństwo za brak wsparcia pielęgniarek, położnych. Jeśli dojdzie do kumulacji problemów  

i dużego wypalenia zawodowego osób, które osiągnęły już wiek emerytalny to możemy obudzić się  

w rzeczywistości, że z systemu ochrony zdrowia odejdzie 69 000 pielęgniarek i położnych, które 

nie znalazły motywacji ani dobrej propozycji do pozostania w pracy.   
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„Aktualne wyzwania w pielęgniarstwie psychiatrycznym” 

mgr Dorota Dziedziula 

 
 Psychiatria i Pielęgniarstwo psychiatryczne znajdują się obecnie w  dobie zmian 

systemowych ukierunkowanych na rozwój modelu opieki środowiskowej. Wdrożenie 

środowiskowego modelu opieki wynika z założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego opracowanego na lata 2017 – 2022. Zmiana polega na odchodzeniu od tzw. 

„ azylowego” modelu opieki opierającego się na izolowaniu osób doświadczających zaburzeń 

psychicznych w dużych szpitalach psychiatrycznych i przeniesienie opieki do środowiska lokalnego, 

które przy odpowiedniej koordynacji daje szansę na osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych. 

Model jest realizowany poprzez pilotażowy projekt skoncentrowany na organizacji Centrów 

Zdrowia Psychicznego, których zadaniem jest poprawa dostępności tj. krótszy czas oczekiwania  

i bliżej miejsca zamieszkania. System opiera się na opiece w naturalnym środowisku, czyli w domu 

przy wsparciu rodziny, którą należy przygotować do opieki nad chorym. Reforma psychiatrii 

dokonuje się przy wykorzystaniu doświadczeń państw rozwiniętych, jest rekomendowana przez 

WHO, UE i organizacje pozarządowe w tym organizacje skupiające  pacjentów.   
 

Psychiatria może być inna i pielęgniarstwo psychiatryczne może być inne. Obecnie pielęgniarki 

zajmują kluczową rolę w opiece nad pacjentem hospitalizowanym. W krajach UE, w których 

wdrożono już model opieki środowiskowej pielęgniarki psychiatryczne  nadal  są najliczniejszą 

grupą zespołów terapeutycznych. Kluczowym będzie  jednak zmiana sposobu myślenia, sposobu 

podejścia do pacjenta i dialog, ponieważ o sukcesie leczenia oprócz farmakoterapii w ogromnej 

mierze decyduje, to wszystko co rozgrywa się pomiędzy nami, jako osobami leczącymi a pomiędzy 

naszymi pacjentami. Pielęgniarstwo psychiatryczne bazuje na relacjach, w których najważniejszy 

jest nasz sposób myślenia i umiejętność rozwiązywania realnych problemów klinicznych. Wszystko 

to musi to znaleźć odzwierciedlenie w dialogu pomiędzy bardziej doświadczonymi ekspertami,  

a osobami które dopiero się uczą,  ale które również wnoszą swoje wartości, swoje doświadczenie  

i czasami zupełnie inne, zaskakujące sposoby myślenia. 
 

W naszym województwie podobnie jak w całym kraju obserwujemy zmniejszenie liczby 

pielęgniarek z powodu braku zainteresowania pracą w sektorze psychiatrii wśród absolwentów 

szkół pielęgniarskich. Poważnym problemem jest wzrastająca średnia wieku - powyżej 50 lat. 

Obecnie  zatrudnionych jest w naszym województwie 308 pielęgniarek. Praw emerytalnych nabyło 

37 z nich,  a w czasie najbliższych 5 lat będą, to kolejne 84  osoby. Taka sytuacja może oznaczać, 

że konieczna będzie wówczas redukcja około 120 etatów. 
 

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa 

psychiatrycznego, które stanowią 33,3% wszystkich zatrudnionych, a tytuł magistra pielęgniarstwa 

posiada blisko 25%. Pielęgniarki opieki psychiatrycznej są zatem profesjonalnie przygotowane  

do pełnienia roli,  która sprowadzi się do organizowania, nadzorowania i zarządzania procesem 

opieki, a  część zadań muszą przejąć inne grupy zawodowe np. opiekunowie medyczni. Normy 

zatrudnienia regulowane przez Rozporządzenie MZ z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień nie 

określają równoważników etatów pielęgniarskich w przeliczeniu na łóżko. Według normy 

zatrudnienia wynikającej z wcześniej obowiązującego Rozporządzenia MZ, z dnia 19 czerwca 

2019 roku   w Województwie Warmińsko – Mazurskim brakowało wówczas 200 pielęgniarek. 

Największe niedobory obserwowane są w oddziałach stacjonarnych o dużej ilości łóżek.  

 

W oddziałach o mniejszej liczbie łóżek dysproporcja w zatrudnieniu pielęgniarek jest mniejsza. 

Pomimo tych trudności podejmowane są pilne działania, zmierzające do wyeliminowania 

jednoosobowego obsadzania dyżurów. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajęła w tej sprawie 

stanowisko apelując do Ministra Zdrowia o regulacje prawne uwzględniające wskaźniki 

zatrudnienia adekwatne do profilu oddziału i realizowanych w nim świadczeń zdrowotnych. 
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Jednym z osiągnięć pielęgniarstwa psychiatrycznego jest podejmowanie działań na rzecz 

profilaktyki i  promocji zdrowia psychicznego.  Celem i założeniem tych działań jest niwelowanie 

napiętnowania i stygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń psychicznych, zwiększanie 

tolerancji osób chorych i wzrost wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego.  

Jest to możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu organizacji dla których te cele są ważne  

i zrozumiałe. 

  

W ostatnich latach mogliśmy w tej kwestii liczyć na wsparcie ze strony Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Bardzo istotną rolę pełnią także osoby związane 

z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym inicjując takie 

przedsięwzięcia jak:  Konferencje z okazji  Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które   

organizowane są każdego roku, w dniu 10 października, to również coroczna organizacja Konkursu 

Plastycznego „ ..po złoty kwiat wśród ciemności świata...”, także wystawy prac konkursowych. 

Ponadto od kilku lat wydawany jest kalendarz ilustrowany twórczością osób doświadczających 

kryzysu i pracowników ochrony zdrowia. Powstały także autorskie filmy edukacyjne. Pielęgniarki 

są  autorkami i aktywnie realizacją programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych i seniorów. 

 

Aktualnie ogromnym wyzwaniem dla pielęgniarstwa psychiatrycznego jest zapewnienie 

zastępowalności kadry poprzez opracowanie strategii skierowanej do absolwentów uczelni. 

Kolejnym ważnym zadaniem jest przywrócenie norm zatrudnienia, będących wyznacznikiem 

bezpieczeństwa dla pacjenta, ale i wyznacznikiem bezpiecznych warunków pracy, także 

uwzględnienie tych wskaźników w jednostkach przyszłych Centrów Zdrowia Psychicznego. 

W trakcie opracowania są obecnie standardy opieki pielęgniarskiej dla poszczególnych obszarów 

psychiatrii, które będą jednolitym wyznacznikiem dla wszystkich placówek w kraju. 
 

Problemy i potrzeby psychiatrii 

• Niewystarczająca dostępność do zróżnicowanych form opieki 

• Długi czas oczekiwania na pomoc specjalistyczną 

• Część placówek wymaga modernizacji 

• Brak sieci Centrów Zdrowia Psychicznego 

• Niewystarczająca liczba oddziałów profilowanych ( np. o profilu psychogeriatrii) 

• Wysoki wskaźnik zgonów z powodu samobójstw 

• Brak poradnictwa dla osób chorych somatycznie będących w  kryzysie psychologicznym 

• Brak hosteli i mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• Znaczny niedobór lekarzy, pielęgniarek, psychologów klinicznych, psychoterapeutów  

i innych grup zawodowych wspomagających pracę personelu 

• Konieczne jest wprowadzenie założeń reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, co wiąże się  

z otwarciem nowych placówek leczenia we wszystkich formach ze szczególnym 

uwzględnieniem: oddziałów dziennych równomiernie rozmieszczonych w województwie  

i zespołów leczenia środowiskowego. 

 

Dorota Dziedziula 

Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
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RAPORT O ZABEZPIECZENIU REGIONU WARMII I MAZUR  

W ŚWIADCZENIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ 
 

mgr Halina Nowik, mgr Maria Danielewicz 

 

Raport o stanie zabezpieczenia Warmii i Mazur w opiekę pielęgniarską i położniczą opracowano  

na podstawie danych zawartych w Rejestrach Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonych 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Okręgową Radę Pielęgniarek  

i Położnych w Olsztynie. 

  

W roku 2021 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała Raport wskazujący  

na katastrofę kadrową w pielęgniarstwie i położnictwie. Dane statystyczne zawarte w Raporcie, 

rozkład struktury wiekowej pielęgniarek i położnych, wskazują na brak zastępowalności pokoleń.  
 

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat, który obejmuje  

83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8% liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytal-

nych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek (przedziały 61–70 i przedział pow. 70 lat). 

Stanowi to 27,2% ogółu zatrudnionych. 

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wiekowy to również przedział  

51–60 lat, który obejmuje 10 094 zatrudnionych położnych. Stanowi to 35,8% zatrudnionych  

położnych. Osoby pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stanowią 23,5%  

i jest ich 6 683. 

 

 
 

W celu oceny zabezpieczenia społeczeństwa województwa warmińsko – mazurskiego w opiekę 

pielęgniarską i położniczą dokonano analizy danych zawartych w Rejestrach Pielęgniarek  

i Położnych prowadzonych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz 

Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.  

Według stanu na dzień 31 marca 2022r. ogólna liczba, pracujących na terenie działania obu 

okręgowych izb, pielęgniarek wynosi 9127, położnych – 1015.  
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W poniższych tabelach przedstawiamy liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych  

w przedziałach wiekowych według stanu na dzień 31 marca 2022 r. wpisanych do rejestrów 

okręgowych izb w Elblągu i Olsztynie. 

 

Liczba ZATRUDNIONYCH pielęgniarek i położnych OIPiP w Elblągu  

wg przedziałów wiekowych na dzień 31.03.2021 

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek % 

Liczba 
położnych % 

21-30 77 4,4 4  3,1 
31-40 124 7,2 1  0,8 

41-50 306 17,7 14  11,0 
51-60 750 43,2 62  48,8 

61-70 386 22,2 37  29,2 

pow. 70 92 5,3 9  7,1 
razem 1735 100 127  100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestrów pielęgniarek i położnych  

 

Liczba ZATRUDNIONYCH pielęgniarek i położnych OIPiP w Olsztynie 

wg przedziałów wiekowych na dzień 31.03.2021 

Przedział 
wiekowy 

Liczba 
pielęgniarek % 

Liczba 
położnych % 

21-30 358 4,8 37  4,2 

31-40 539 7,3 21  2,4 
41-50 1298 17,6 120  13,5 

51-60 2638 35,7 378  42,6 
61-70 2130 28,8 279  31,4 

pow. 70 429 5,8 53  5,9 

razem 7392 100 888  100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestrów pielęgniarek i położnych 
 

Podobnie jak w całej Polsce, na terenie działania okręgowych izb z regionu Warmii i Mazur 

najliczniejszą grupę wiekową stanowią pielęgniarki w wieku 51 – 60 lat.  

Łącznie jest to liczba 3388 osób, co stanowi 37,1% ogółu pracujących pielęgniarek. Pielęgniarki, 

które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal są czynne zawodowo, z przedziału wiekowego 

61-70 i powyżej 70, stanowią również bardzo liczna grupę 3037 osób, co stanowi 33,3% ogółu 

zatrudnionych pielęgniarek.  

Podobnie wśród położnych, osoby w wieku 51- 60 lat stanowią najliczniejszą grupę. Jest ich 440, 

co stanowi 43,5%. Natomiast położne, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują, to grupa 

378 osób, co stanowi 37,2%. 
 

Uzyskane wyniki wskazują, że na terenie województwa warmińsko – mazurskiego sytuacja 

kadrowa jest jeszcze trudniejsza niż przeciętna w całym kraju.  

Wobec bardzo niskiej liczby pielęgniarek i położnych w przedziałach wiekowych 21-30 lat  

i 31-40 lat, prognozy na najbliższe lata są bardzo niekorzystne.  
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Potwierdzenie tych wyników stanowią wyliczenia zawarte w Raporcie opublikowanym w 2021r. 

przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych określające średni wiek zatrudnionych pielęgniarek 

i położnych.  

Według danych z Raportu średni wiek pielęgniarki w Polsce wynosi 53,2, natomiast  

w województwie warmińsko – mazurskim – 54,28. 

Znacznie gorzej kształtują się dane dotyczące wieku położnych. Średni wiek położnych w Polsce  

to 51,0 lat. Natomiast wiek zatrudnionych położnych na Warmii i Mazurach osiągnął już poziom 

56,27.  

 

 
Źródło: Raport NRPiP według danych z CRPIP 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2021r.  

poz. 5087 zamieszczono Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 

2021 r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa warmińsko-

mazurskiego na lata 2022-2026 zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Wojewódzki Plan Transformacji jest planem strategicznym nakreślającym kierunki zmian  

w sektorze zdrowia mając na uwadze stan zdrowia mieszkańców województwa oraz działania 

umożliwiające uzyskiwanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. 
 

Obecne braki kadrowe w pielęgniarstwie i położnictwie oraz wciąż powiększająca się luka 

pokoleniowa, spowodowana zbyt niską liczbą osób młodych wchodzących do zawodów wymuszają 

podejmowanie działań, które będą racjonalizować sposób wykorzystania kadry medycznej, zgodnie 

z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców oraz prognozami demograficznymi. 
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Ważnym elementem wskazanym w Wojewódzkim Planie Transformacji ma być zwiększenie liczby 

działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki oraz przesunięcie ciężaru realizowanych 

świadczeń z lecznictwa szpitalnego na świadczenia ambulatoryjne.  
 

Wojewódzki Plan Transformacji zakłada zmiany w wielu obszarach działalności leczniczej: 

podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie szpitalnym, 

opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, rehabilitacji, opiece długoterminowej, opiece 

paliatywnej i hospicyjnej, ratownictwie medycznym. 
 

Wszelkie zmiany muszą być oparte o wzrost liczby kadr medycznych, w tym pielęgniarek  

i położnych, ale także o ciągły rozwój tych kadr.  
 

Do realizacji zmieniającego się katalogu świadczeń zdrowotnych konieczne będzie nabycie nowych 

umiejętności i kompetencji. To powinno pozwolić na zwiększanie samodzielności zawodowej 

personelu pielęgniarskiego i położniczego, poprzez rzeczywiste wykorzystanie posiadanych 

kwalifikacji. Pielęgniarki i położne muszą uzyskać odpowiednie wsparcie dalszego rozwoju 

zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego. 
 

Cele wytyczone na najbliższe lata w zakresie poprawy jakości i dostępności do świadczeń 

zdrowotnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pokrywają się planowanymi  

i podejmowanymi działaniami samorządu pielęgniarek i położnych. Dlatego do osiągnięcia 

zamierzonych efektów wskazana będzie koordynacja i partnerstwo przy realizacji zadań. 
 

Wobec narastających braków kadrowych, na które wskazują przedstawione przez samorząd 

zawodowy pielęgniarek i położnych dane statystyczne, ogromnego znaczenia nabiera poziom 

kwalifikacji zawodowych i wynikających z niego kompetencji.  
 

Warto podkreślić, że w chwili obecnej personel pielęgniarski i położniczy podnosi swoje 

kwalifikacje w dużej mierze w czasie urlopów wypoczynkowych, ponosząc wysokie koszty 

kształcenia. Taka sytuacja wpływa na wybór ośrodków kształcenia, które nie zawsze oferują wysoką 

jakość swoich usług. Dokształcanie odbywające się kosztem wypoczynku wzmaga poziom 

przemęczenia personelu, który jest zatrudniony bardzo często w wymiarze wieloetatowym.  

Mimo wielu trudności organizacyjnych i finansowych, pielęgniarki i położne bardzo chętnie 

podejmują wysiłek ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. 
 

Ogromna liczba pielęgniarek i położnych w całej Polsce, które legitymowały się dyplomami 

medycznych szkół średnich podniosła swoje wykształcenia do wyższego, wykorzystując szansę 

ukończenia studiów pomostowych licencjackich. To otworzyło im drogę do dalszego kształcenia  

na poziomie studiów II stopnia.  
 

Kształcenie podyplomowe odbywa się w formie szkoleń specjalizacyjnych, kursów 

kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających.  

Jedynie specjalizacje w wybranych, uznanych za priorytetowe, dziedzinach pielęgniarstwa  

są finansowane ze środków ministerstwa zdrowia. Liczba oferowanych miejsc na tych szkoleniach 

nie zawsze jest wystarczająca i nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniem środowiska.  

Mimo wszystko, liczba pielęgniarek i położnych legitymująca się tytułem specjalisty w wybranych 

dziedzinach pielęgniarstwa wciąż rośnie.  
 

W poniższej tabeli przedstawiamy informacje dotyczące liczby pielęgniarek i położnych  

z województwa warmińsko – mazurskiego, aktualnie wykazujących zatrudnienie w podmiotach 

leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe, posiadających tytuł specjalisty z podziałem  

na poszczególne dziedziny pielęgniarstwa.  
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Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych 

w Województwie Warmińsko – Mazurskim 
posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

wg stanu na dzień 31.03.2021 
Specjalizacja w 

dziedzinie 
pielęgniarstwa: 

OIPiP w 
Elblągu 

OIPiP w 
Olsztynie 

Ogólna 
liczba 

Udział 
procentowy 

anestezjologicznego  

i intensywnej opieki 70 376 446 15,5 % 

operacyjnego 35 149 184 6,4% 

chirurgicznego 58 337 395 13,8% 

geriatrycznego 2 104 106 3,7% 

internistycznego 49 116 165 5,7% 

onkologicznego 10 105 115 4,0% 

opieki 

długoterminowej 27 44 71 2,5% 

opieki paliatywnej 7 37 44 1,5% 

pediatrycznego 8 184 192 6,7% 

psychiatrycznego 33 77 110 3,8% 

ratunkowego 14 109 123 4,3% 

rodzinnego 8 120 128 4,4% 

neonatologicznego 4 2 6 0,2% 

epidemiologicznego 9 29 38 1,3% 

ginekologiczno - 

położnicze 14 117 131 4,6% 

Inne (dziedziny, w 

których tytuł specjalisty 

uzyskiwany był przed 

rokiem 2015) 111 510 621 21,6% 

 

Razem 459 2416 2875 100% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestrów pielęgniarek i położnych 

 

Z analizy danych zawartych w rejestrach pielęgniarek i położnych prowadzonych przez okręgowe 

rady w Elblągu i Olsztynie wynika, że wśród osób aktywnych zawodowo 2875 pielęgniarek  

i położnych posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, co stanowi 28,3 % liczby 

zatrudnionych. 

 

Pielęgniarki i położne, z wyższym wykształceniem medycznym, specjalistki  

w dziedzinach pielęgniarstwa, to samodzielne profesjonalistki, odpowiedzialni członkowie 

zespołów terapeutycznych, którzy już dziś stanowią silną podporę dla systemu ochrony 

zdrowia. 
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Błąd medyczny terapii lekiem – 

odpowiedzialność pielęgniarki  

i położnej 

 

Pielęgniarka i położna to zawody samodzielne,  

co gwarantuje treść Ustawy z dnia 15 lipca 2011r.  

o zawodach pielęgniarki i położnej. Pielęgniarki  

i położne długo walczyły o to, by przestać być traktowane 

jako zawód pomocniczy czy tzw. “niższy personel 

medyczny”. Jednak prestiż i poczucie autonomii zawodowej, 

które wiążą się ze zmianami legislacyjnymi, mają też swoje 

konsekwencje. Od prawidłowego postępowania i podjętych 

przez pielęgniarkę czy położną decyzji, zależeć może życie oddanych im pod opiekę pacjentów. 

Jakie błędy mogą popełnić pielęgniarki i położne? 

- błąd merytoryczny – nieprzestrzeganie aktualnej wiedzy medycznej, 

- błąd formalny – np. niewłaściwie prowadzenie dokumentacji medycznej, 

- błąd organizacyjny – np. przewiezienie na blok operacyjny pacjenta z nienależącą do niego historią 

choroby, 

- błąd techniczny – np. wykonanie zabiegu z użyciem źle dobranego sprzętu.  
 

Niektóre z powyższych nie powodują znacznej szkody pacjenta, są jednak takie, które mogą 

zakończyć się tragicznie. 

Podczas podawania leku może dojść do szeregu pomyłek. Przykładem błędu terapii lekiem  

z wyboru niewłaściwej drogi jego podania jest sprawa z 2015 roku, gdy pielęgniarka 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka podała dziecku zawartość strzykawki przez wkłucie 

obwodowe zamiast do sondy żołądkowej. Niemowlę zmarło na skutek ostrej niewydolności 

krążeniowo-oddechowej bezpośrednio po podaniu leku. Wyrokiem Sądu Okręgowego  

w Katowicach (sygn. II C 873/16) zasądzono po 250 tys. zadośćuczynienia na rzecz rodziców 

zmarłego dziecka. 

Pielęgniarko, Położno!  

TU INTER Polska S.A. od lat specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży medycznej.  

Dla pielęgniarek i położnych, przygotowaliśmy specjalny pakiet. Zawiera on m.in. dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek błędu popełnionego podczas pracy 

z pacjentem, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ochronę HIV/WZW czy też 

polisę NNW.  

Na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi wypłacimy odszkodowanie lub zadośćuczynienie  

(do 100 000 euro). W razie roszczeń pacjenta zapewnimy Ci 

niezbędną pomoc adwokata lub radcy prawnego oraz 

nielimitowaną ilość konsultacji z prawnikiem. W przypadku, 

gdy dojdzie do postępowania sądowego, zyskujesz pokrycie 

kosztów adwokata i opłat sądowych. Dowiedz się więcej, jak 

możesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami popełnionych 

błędów medycznych.  

Na wszelkie pytania odpowie pani Gabriela Depka-

Wierzbicka, która od wielu lat swoją fachową wiedzą wspiera 

OIPiP w Elblągu.  

Zapraszamy do kontaktu z panią Gabrielą:                                                                    

tel. kom: 602 845 633  

e-mail: gabrielawierzbicka@wp.pl 

TU Inter Polska S.A. Oddział w Gdańsku 

 

mailto:gabrielawierzbicka@wp.pl
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Program konferencji: 
 

8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników 

Rozpoczęcie konferencji 

8.30 – 8.40 Powitanie gości i uczestników – mgr Halina Nowik - Przewodnicząca ORPiP w Elblągu 
8.40 – 8.50 Wystąpienia zaproszonych gości 

8.50 – 9.10 dr n.med. Anna Tałaj Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych i Społecznych 

Nauk Stosowanych w Elblągu 
„XX-lecie Uczelni – dzień dzisiejszy, perspektywy rozwoju” 

9.10 – 9.20 Przerwa 

Sesja I – moderatorzy: dr Anna Tałaj, mgr Barbara Głowacka 
9.20 – 9.40 mgr Mariola Łodzińska  Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

„Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata” 
9.40 – 10.10 dr n.med Krystyna Piskorz-Ogórek  

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
„Wielowymiarowość pielęgniarstwa pediatrycznego we współczesnej opiece 

zdrowotnej” 
10.10 –10.40 mgr Teresa Kocbach Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej 
„Opieka paliatywna wczoraj, dziś, jutro” 

10.40– 11.05 mgr Helena Dziekańska Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego 
„Stomia – mity, przekonania a realne wyzwania zawodów medycznych” 

11.05 – 11.20 Dyskusja 
11.20 – 11.25 Wystąpienie sponsora konferencji TU Inter Polska S.A. 

11.25 – 11.55 Przerwa kawowa 

Sesja II – moderatorzy: mgr Maria Danielewicz, mgr Halina Nowik 
11.55 –12.25 mgr Beata Ostrzycka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 

„Opieka koordynowana w POZ” 
12.25 –12.50 mgr Beata Binek Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego 

„Jak zmieniła się opieka okołoporodowa w czasie pandemii?” 
12.50 –13.10 mgr Dorota Dziedziula Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego   

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 

„Aktualne wyzwania w pielęgniarstwie psychiatrycznym” 
13.10 –13.35 mgr Katarzyna Rychcik Konsultant Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego 

„Triage i TOP SOR – nowe wyzwania dla pielęgniarki systemu” 
13.35 –13.45 Dyskusja 
13.45 –14.30 dr n.med. Grzegorz Mańko 

Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Katedra Nauk Biomedycznych, Instytut Fizjoterapii Uni-

wersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków, 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych Elbląg 

„Fizjoterapia pocovidowa w świetle chorób cywilizacyjnych” 
14.30 –14.40 Dyskusja 

14.40 Zakończenie konferencji 

 

  

                                                                                


