
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst 

niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

    Omawiany projekt zmierza do umożliwienia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i 

położnictwo w ramach studiów pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej. Istotne jest, że 

zakres tematyczny tych studiów oraz liczba godzin muszą być takie same jak treści oraz ilość 

godzin obowiązujące w przypadku studiów stacjonarnych, co jest ważne dla zachowania 

jakości kształcenia na tych kierunkach. Ponadto wprowadza się możliwość skorzystania z 

płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni roboczych. 

    Świadomość potrzeby zmian i wprowadzenia dobrych, skutecznych rozwiązań 

zmierzających do uzupełnienia braków kadrowych w omawianych zawodach medycznych 

mamy już od dłuższego czasu. Obecnie średnia wieku pracujących pielęgniarek wynosi 53 

lata, a z roku na rok coraz większa ich liczba uzyskuje uprawnienia emerytalne. Żyjemy coraz 

dłużej i powinniśmy się cieszyć się z tego, że żyjemy coraz częściej również w dobrym 

zdrowiu. Dobrze jednak wiemy, że obecne zmiany demograficzne wiążą się z wieloma 

wyzwaniami, także z obszaru szeroko rozumianego rozwoju systemu opieki zdrowotnej w 

Polsce. 

    Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe zapotrzebowanie, nie jest trudno stwierdzić, że mamy 

w Polsce zbyt mało pielęgniarek i położnych. Cieszy mnie, że poprzez konkretne rozwiązania 

prawne, jakim jest chociażby ten projekt ustawy, rząd stara się te luki zapełniać. Jestem 

przekonana, że te regulacje, razem z podwyżkami wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej, 

mogą skutecznie zachęcić młode osoby najpierw do wyboru tego zawodu, a także do 

pozostania w kraju po skończonej kwalifikacji. 

    Warte podkreślenia jest, że zawarte w noweli przepisy dotyczące płatnego urlopu 

szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych są jednym z elementów realizacji porozumienia z 

dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek 



i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

    Omawiany projekt jest w moim przekonaniu ważnym krokiem wspierającym nasz system 

kształcenia kadr medycznych. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym jego 

procedowaniem. 

 

 

 


