
12 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

12 maja obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień 

Pielęgniarki i Położnej. To zawód o dużej wartości społecznej, który cierpi 

na poważny deficyt kadry. 

Ranking Barometru Zawodów z 2019 roku wskazuje, że pielęgniarki 

nadal pozostają wśród zawodów deficytowych. 

 

Trochę historii… 

12 maja ogłoszono Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej. 

Tego dnia urodziła się Florence Nightingale, prekursorka nowoczesnego 

pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku 

przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). 

  

Po skończonych studiach… 

Każdego roku polskie uczelnie kończy ponad 5 tysięcy absolwentów 

pielęgniarstwa i położnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Według danych OECD w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 

5,2 pielęgniarki. Na czele rankingu znajduje się Dania - 16,5 pielęgniarki 

na jednego mieszkańca. 

W Barometrze Zawodów opublikowanym w 2019 r. obok pielęgniarki 

i położnej jako deficytowe uznane zostały także zawody lekarza 

i fizjoterapeuty. To zmiana względem 2019r., ponieważ oba te zawody 

w 2018 r. określano jako zrównoważone. 

 

Coraz szersze kompetencje pielęgniarek 

W 2019 roku wydano ponad 6 tysięcy zaświadczeń o prawie do 

wykonywania zawodu, z czego około 5400 dokumentów zostało wydanych 

dla absolwentów wcześniejszych. 

Ta liczba nigdy dotąd nie była tak wysoka. Zaświadczenie odebrało 

prawie 100 proc. absolwentów, w poprzednich latach raptem 60-70 proc. 

Jest to konsekwencja nie tylko podwyżek, ale też świetnie rozwiniętego 

systemu kształcenia podyplomowego. Trzeba jednak pamiętać, że luka 

pokoleniowa nie zniknie w ciągu roku czy dwóch lat.  

 

Ile jest obecnie pielęgniarek w Polsce i jakie są ich zarobki? 

Jak podaje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), obecnie 

łączna liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w całej Polsce 

wynosi 333 751, z czego 288 731 stanowią kobiety, 6 706 

natomiast - mężczyźni. 

Z danych zawartych w raporcie NIPiP wynika, że w 2016 roku 

na 1 tysiąc mieszkańców kraju przypadało 6,25 pielęgniarek, zaś według 

prognoz w roku 2030 będzie ich zaledwie 4,01 

 

Jakie specjalizacje mogą zrobić polskie pielęgniarki oraz 

pieęgniarze? 

Pielęgniarki / pielęgniarze obecne są w każdej placówce medycznej 

oraz na każdym oddziale szpitalnym, ale nie tylko - obecnie mogą oni 

również prowadzić własną działalność i zaopatrywać pacjentów m.in. 

z zakresu leczenia ran czy opieki długoterminowej.  

https://nipip.pl/nasze-majowe-swieta/
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf


Aby jednak móc wykonywać konkretne działania pielęgnacyjne 

i lecznicze, każda pielęgniarka musi podjąć specjalizację w jednej 

z poniższych dziedzin: 

 pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, 

 pielęgniarstwo chirurgiczne, 

 pielęgniarstwo diabetologiczne, 

 pielęgniarstwo kardiologiczne, 

 pielęgniarstwo nefrologiczne, 

 pielęgniarstwo onkologiczne, 

 pielęgniarstwo operacyjne, 

 pielęgniarstwo opieki paliatywnej, 

 pielęgniarstwo pediatryczne, 

 pielęgniarstwo psychiatryczne, 

 pielęgniarstwo ratunkowe, 

 pielęgniarstwo rodzinne, 

 pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących, 

 pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, 

 pielęgniarstwo geriatryczne, 

 pielęgniarstwo neurologiczne, 

 pielęgniarstwo opieki długoterminowej, 

 pielęgniarstwo zachowawcze, 

 pielęgniarstwo epidemiologiczne, 

 pielęgniarstwo neonatologiczne, 

 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 

 organizacja i zarządzanie. 

Kształceniem podyplomowym pielęgniarek w Polsce zajmuje się 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

 

Znak rozpoznawczy 

Za uniwersalny symbol pielęgniarstwa uznaje się białe serce na 

granatowym tle, które przypominać ma o ich opiekuńczości, wiedzy, 

humanitaryzmie oraz duchowości. 

http://www.ckppip.edu.pl/


Ponadto biel serca reprezentuje pielęgniarską akceptację wszystkich 

ludzi - niezależnie od ich płci, rasy, wieku, narodowości czy wyznania. 

 

Położna to samodzielny specjalista zajmujący się opieką zdrowotną 

nad kobietami. Położna posiada odpowiednie wykształcenie medyczne 

i kompetencje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów 

wyższych i prawem do wykonywania zawodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kompetencji położnej zalicza się nie tylko asystowanie przy 

porodzie, jak wiele osób błędnie sądzi. Rola położnej jest znacznie 

większa. Położna zajmuje się: 

 profilaktyką chorób kobiecych, 

 edukacją w zakresie metod planowania rodziny, 

 rozpoznawaniem ciąży i jej prowadzeniem - monitorowaniem, 

kierowaniem na niezbędne badania, 

 opieką nad kobietą w ciąży fizjologicznej, 

 poradnictwem laktacyjnym, 

 prowadzeniem fizjologicznego porodu i połogu, 

 opieką nad noworodkiem i edukacją w zakresie pielęgnacji 

narodzonego dziecka, 



 poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka, 

 edukacją w zakresie szczepień ochronnych, 

 przyjmowaniem porodu lub podejmowaniem nagłych decyzji 

dotyczących porodu  w czasie nieobecności lekarza prowadzącego. 

 

Studia pielęgniarskie w naszym regionie 

Grudziądz: 

Wyższa Szkoła Gospodarki prowadzi rekrutację na kierunek 

pielęgniarstwo na Kolegium Nauk Medycznych w Grudziądzu, przy 

Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym. 

 

Kwidzyn: 

Powiślańska Szkoła Wyższa prowadzi rekrutację na kierunku 

pielęgniarstwo na I i II stopniu. 

 

Opr. Mateusz Czepek 


