
 

 
 

NIPIP-NRPiP-DS.015.180.2020   Warszawa, 8 października 2020 r.  

Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze,  

Działając w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - organu samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych - na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 w zw. z art. 4 ust. 2 

pkt 8 i 14 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 

2018r. poz. 916 ze zm.), mając na względzie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 

oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.), w związku z docierającymi do nas 

niepokojącymi informacjami o planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

w Ministerstwie Zdrowia zwracamy się z wnioskiem o pilne udzielenie informacji publicznej 

w następującym zakresie: 

1) czy planowana jest likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych, względnie 

połączenie go z inną jednostką organizacyjną Ministerstwa Zdrowia,  

2) czy powstały założenia i projekty aktów prawnych w tym zakresie, a jeśli tak to wnosimy o 

ich przedstawienie, 

3) czy zaplanowano poddanie powyżej wskazanych założeń projektów aktów prawnych 

konsultacjom publicznym, a jeśli tak, to komu zostały przedmiotowe projekty aktów 

prawnych przedstawione, względnie ich założenia. 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ewentualne włączenie Departamentu Pielęgniarek i 

Położnych w struktury innych departamentów Ministerstwa Zdrowia stoi w sprzeczności z 

ideą powołania 15 lat temu jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Ministerstwa 

Zdrowia, do której podstawowych zadań należy: 

1. gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej; 

2. nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych 

organom samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, w tym 

przygotowywanie projektów umów oraz nadzór pod względem merytorycznym nad 

prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywania dotacji; 

3. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych przy organizacji i 

prowadzeniu rejestrów pielęgniarek i położnych, w szczególności Centralnego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych; 

4. prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie 

pielęgniarstwa i położnictwa; 

5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym 

pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w 

sprawach dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej; 
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6. prowadzenie spraw dotyczących przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia 

pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym 

funkcjonowania systemów kształcenia; 

7. nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym 

nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją umów na dofinansowanie 

kształcenia w tym zakresie; 

8. współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w 

zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i 

położnictwo;  

9. współpraca z Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych dotycząca 

nadzoru merytorycznego nad systemem kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i 

położnych, w tym monitoringu uczelni uprawnionych do kształcenia na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie spełniania przez uczelnie standardów 

kształcenia, jakości i organizacji procesu kształcenia oraz i obsługa administracyjna jej 

posiedzeń; 

10. współpraca z samorządami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia w zakresie 

realizacji nowych rozwiązań systemowych dotyczących spraw zawodowych 

pielęgniarek i położnych; 

11. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o działalności leczniczej i 

prawa pracy w odniesieniu do spraw pracowniczych pielęgniarek i położnych, we 

współpracy z Departamentem Dialogu Społecznego, w tym prowadzenie spraw 

związanych z dostosowaniem krajowych przepisów dotyczących personelu 

pielęgniarskiego i położniczego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i 

innych organizacji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw z zakresu 

wolontariatu w podmiotach leczniczych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i 

położnych; 

12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych; 

13. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o samorządzie zawodowym 

pielęgniarek i położnych w tym zaskarżanie, we współpracy z Departamentem 

Prawnym, do Sądu Najwyższego uchwał organu samorządu pod zarzutem 

niezgodności z prawem, zwracanie się do właściwych organów samorządu o podjęcie 

uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu, opracowywanie, we 

współpracy z Departamentem Prawnym, skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu 

Najwyższego od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i 

Położnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych oraz gromadzenie prawomocnych orzeczeń sądów 

dyscyplinarnych i uchwał podejmowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i 

położnych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych; 

14. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych w zakresie 

przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 

15. pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub 

zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych; 



 

 
 

16. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny realizacji obowiązku 

stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek, ustalonych zgodnie z obwiązującymi przepisami; 

17. prowadzenie spraw w zakresie informowania cudzoziemców i obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie możliwości uznawania ich wykształcenia 

i kwalifikacji do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także weryfikacja dokumentów pielęgniarek i położnych 

w obrocie prawnym z zagranicą potwierdzających ich kwalifikacje; 

18. realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego 

nad Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Samorząd pielęgniarek i położnych, reprezentujący ponad 320 000 pielęgniarek i 

położnych, od lat zabiegał o powstanie jednostki organizacyjnej, która dba o odpowiednie 

kwalifikacje, warunki wykonywania zawodu, zabiega o przestrzeganie standardów 

nauczania w zawodach pielęgniarki i położnej. Działania zmierzające do likwidacji bądź 

połączenia Departamentu Pielęgniarek i Położnych działającego na rzecz najliczniejszej 

grupy wśród zawodów medycznych mogą świadczyć o braku dostrzeżenia powagi 

sytuacji z jaką boryka się polskie pielęgniarstwo i położnictwo, zwłaszcza w czasie 

epidemii. Narastające problemy dotyczące tej grupy zawodowej wynikały w znacznej 

mierze z braku zrozumienia specyfiki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 

przez urzędników oraz braku jednego ośrodka administracji rządowej, który analizowałby 

problemy, konsultował z przedstawicielami środowiska sposoby ich rozwiązywania. 

Kryzys demograficzny wśród polskich pielęgniarek i położnych stał się powodem 

opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce a w efekcie 

przyjęciem przez Rząd RP Uchwałą Nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15 października 

2019 r. dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa  i Położnictwa 

w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018)” Pozytywne 

początki zmian, jakie dokonały się w ostatnich latach to wspólna ciężka praca organizacji 

reprezentujących interesy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych wspartych 

merytorycznie i organizacyjnie przez pracowników Departamentu Pielęgniarek i 

Położnych.  

Wobec powyższych przyznanych zadań, które realizuje Departament Pielęgniarek i 

Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jednoznacznie sprzeciwia się 

likwidacji lub połączeniu z inną jednostką organizacyjną Ministerstwa Zdrowia tak 

potrzebnej dla prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zawodów pielęgniarki i 

położnej jednostki, która została powołana do rozwiązywania problemów związanych z 

w/w zawodami. 

Z poważaniem 

Sebastian Irzykowski 

Wiceprezes NRPiP 
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Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki- Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  
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