2''1- t,!,/
',

MINISTERSTWO ZDROWIA

' ,) .'
,- .i

Podsekretarz
Stanu
Marek Haber

]

tf .r ,7- ,J/

.

/

t

/

v

,1

:'I

) , , ,r /
,,' .t1,

/r\tqzAil';;"awN;

,iii WPi.YWU . .

'li.i
r'0f.rplS

, , : ,. ,

L

Pani
Dorota Kilafiska
Przewodn iczqca Zarz1du G kiwn ego
PolskiegoTowarzystwa Pielggniarskiego
/\

xn^.^

( r ) *

f , )

\'a

..'

'/
PliLt0ttlAR$[lt
itl{!lliil$1WI
/1!.It'li
l(r{:a'"1

MZ-PP-0734702-16I DZI71.

t !inL- lk;:3)'Lcu

.

V.'/*

ru.

\ h2.,'c

t :

cL !i-i<-'24&r
{

l

W nawi4zaniudo korespondencji
prowadzonejw sprawieuznaniakierunkuPielqgniarstv'oza
kierunek preferowany przez Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego, przekazujE

w zalqczeniu kopiE odpowiedzi udzielonejprzez Pani4 BarbarqKudryck4 - Ministra Nauki
i SzkolnictwaWyzszegow przedmiotowejsprawie.
pragngpoinformowac,i2 na spotkaniuw dniu 11 lutego br. otrzymalemod
.lednoczeSnie
Pana Zbigniewa Marciniaka - Podsekretarza
Stanu w MinisterstwieNauki i Szkolnictwa
Wyzszego deklaracjEpoparcia dziala,hMinistra Zdrowia, dotycz4cych uznania kierunk6w
pielqgniarstwoi polo2nictwoza kierunki zamawiane,zgloszoneprzez MinisterstwoZdrowia
do realizacji w ramachStrategii Rozwoju Kapitalu Ludzkiego,jako narzgdziemaj4cena celu
dostctsowanie
modelu ksztaiceniakadr medycznychdo potrzebsystemuzdrowia. W ramach
tego obszaruzaplanowanopodjgciem.in. nastEpuj4cychdzialan
- umieszczeniekierunk6w pielqgniarstwoi polo2nictwoprzez MNiSW na liSciekierunk6w
zamawianychi podniesienieatrakcyjnoSciksztatceniana tych kierunkach,
- zwigkszenre przyznawanych corocznie limit6w przyjg(, na studia pierwszego stopnia
na kierunki pielqgniarstwoi polo2nictwo,
- stworzenie systemu monitorowania wykorzystania przyznanych limit6w przyjqi ora7,
na absolwent6w kierunk6w pi elEgniarstwoi poloZnictwo,
zapolrz,ebowania
- promocjq zawodu pielqgniarki/ poloznej wSr6d uczni6w szk6l Srednrchoraz ksztaitowanie
pozytywnegowizerunkupracyw tych zawodach,

- ustanowienie sposobu okreSlanianorm zatrudnieniapielEgniareVpoloanych
w zakladach
opieki zdrowotnej, gwarantujqcychwlaSciw4 opiekg oraz monitorowanie stanu zatrudnienia
tych grup zawodowych.
W zalqczeniuprzedstawiamprzygotowanew ramach StrategiiRozwoju Kapitalu Ludzkiego
fiszkE dla opisu narzgdzia realizacyjnego, dot. dostosowania modelu ksztalcenia kadr
medycznych do potrzeb systemu ochrony zdrowia poprzez umieszczenie kierunk6w
pielggniarstwoi polo2nictwona liscie kierunk6w zamawianychMNiSW.
InfbrmujE r6wniez. i2 Ministerstwo Zdrowia zglosilo do Ministerstwa Gospodarkiw ramach
opracowywanegoKrajowego ProgramuReform narzecz strategii..Europa2020"

dzialania

z zakresuochrony zdrowia nakierowanena budowanienowych przewagkonkurencyjnych,
obejmuj4ce umieszczeniekierunk6w pielEgniarstwoi polo2nictwo przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego na liScie kierunk6w zamawianych i podniesienie atrakcyjnoSci
ksztaiceniana tych kierunkach, sp6jne z opracowanymina poziomie krajowym strategiami
rozwoju oraz strategi4 ..Europa 2020" (kopia przygotowanej karty zadan w tym zakresie
r.l zal4czeniu;.
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Ministerstwo Zdrowia
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SzanownyPanie Ministrze,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 styczniabr. w sprawie uznania kierunku
Pielggniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
uprzejmie informujg, i2 lista kierunk6w, kt6re zostan4objgte wsparciemw biez4cym roku,
wramach ProgramuOperacyjnegoKapital Ludzki, Priory'tetIY Szkolnictwolly2sze i Nauka,
Poddziatanie 4.1.2 Zwiglcszenieliczby absolwentdw kierunkdw o kluczotvytn znaczeniu
dla gospodarki opartej na wiedzy, zostala ustalona i

zatwrerdzona przez Kornitet

Monitoruj4cy PO KL w Planie Dzialania na rok 2011 dla Priory.tetuIY Szkolnictv,oIIJ2sze
i Nauka.
Nalezy zauwazy(,, 2e Ministerstwo

Zdrowia

reahzuje w

rarnach programu

Operacyjnego Kapital Ludzki Priorl.tet II. Dzialanie 2.3, Poddzialanie 2.3.2 projekt
systemowy pn. ,,Ksztalcenie zawodowe pielggniarek i poloznych w ramach studi6w
pomostowych". Na realizacjg projektu przeztTaczonoblisko 180 mln zI. Projekt jest
realizowany przez kilkadziesi4t wylszych uczelni. Udzielenie nsparcia kierunkowi
pielggniarstwo w ramach Poddzialania 4.1.2 oznaczaloby zagro2enie naruszenia linii
demarkacyjnejpomigdzy Prioryletem II i Priorytetem IV oraz podw6jnego frnansowania
ksztalceniapielggniareki poloznychze Srodk6wEuropejskiegoFunduszuSpoiecznego.
Ponadtopragngnadmienii, 2e w ramachPO KL, Poddzialanie4.1.1 Wzntocnienie
potencjalu dydaktycznegouczelnl, Ministerstwo Nauki i Szkolnictu,a Wyzszego finansuje
szeregpro.iekt6wrealizowanychprzezuczelniemedyczne,w tym r6wniez projekty dotycz4ce
ksztalceniapielEgniareki poloznych.

Decyzja o odrzuceniupr6Sb i postulat6w dotycz4cvchposzerzenialisty
kierulk6w
zamawianychpodyktowanabyla powyzszymi argumentamioraz koniecznoSci4
zachou,ania
sp6jnoScisystemuwsparcia orazuwzglgdnieniawynik6w Badania ewaluacyjnego
ex ante
do$tczqcegooceny zapotrzebowaniagospodarki na absolwentdw szkdl wytszych
kierunk;w
matematycx,nyclt,Przlrodniczych i technicznych zardwno w bietqcej, jak
i s-Is tetniej
perspek4twie, ptzeprowadzonegopod koniec 2008 r. w ramach projektu
systemowego
i sfinansowanegoze Srodk6wPomocy TechnicznejPO KL. Podstawowl,mpowodem,
ktory
przes4dzllo odmowie wpisaniakierunku Pielggniarstwonalistg kierunk6w
zamawianychjest
fakt, 2e z dokument6w programowych dotyczEcych PO KL wynika jednoznacznie.
ze wsparciu przede wszystkim podlegaj4 nauki techniczne i Scisle,
a kierunkami
zamawranymipowinny byc kierunki matematyczne, przyrodniczei techniczne.
Z wyrazami szacunku,

Resort Przygotowuj4cy:Ministerstwo Zdrowia DepaftamentPielqgniareki Poloznych
Strategia Rozwoju Kapitalu Ludzkiego
Fiszka dla opisu narzgdzia realizacyjnego
Narzpdzie: Dostosowaniemodelu ksztalceniakadr medycznychdo potrzeb systemuochrony
zdrowia.
Clel strategiczny i operacyjny, kt6ry realizuje narzEdzie'. Poprawa slanu zdrun,iu
sTtoleczeit.slv,u.
Poprav'a e.fekry+vnoici.funkcionowania
systemuochronyzdrowiu
Etap Zycia: Edukacja v'yZsza
l. Stan obecny fiaki problem/deficy'tchcemy rozwiqzai,jaki jest cel narzqdzia?)
Przvznawanecorocznie limity przyjq(, na kierunki pielqgniarstwoi poloznictwo nie sq w
pelni w.vkorzystywane- odnotowujesiq brak zainteresowania
studiamina tych kierunkach.
W br. zaobserwowanopo ruz pierwszy spadekliczby miejsc na studiachI stopniana ww.
kierunkach,zaproponowanych
przez uczelnie.Ponadto,mimo i2 kaadegoroku zwiEkszasig
nieznacznieliczba absolwent6wtych kierunk6w, to nie zwiqkszasiq liczba pielEgniareki
poloznych wchodzEcychdo systemuopieki zdrowotnej.
Wg danych z CentralnegoRejestruPielEgniareki Polo2nychliczba pielEgniareki polo2nych
aktywnychzawodowowynosi 244737 (stanna dzieh3I.I2.09 r.) a w 2O7Or. na emeryturq
przejdzie 3 981 pielEgniarek oraz 475 poloznych. Natomiast Srednia liczba pielEgniarek
wchodz4cychdo systemuw br. wyniesie 1615 a poloZnych326 os6b. W zwi4zku z Iym
r62nica miqdzy pielEgniarkamiodchodzqcymia wchodz4cymido systemu(roczny niedob6r)
wyniesie2366 os6b,natomiastw odniesieniudo poloznych149os6b.
Wskaznik pielqgniareki poloznychprzypadaj4cychna 1000mieszkaric6ww Polsccwynosi
6,42 (wg danychz CRPiP).
Celem narzEdziajest m.in. zwiEkszenie liczby absolwent6w kierunk6w pielEgniarstwo
i poloznictwoodpowiedniodo zapotrzebowania
na te zawodyw systemieopieki zdrowotnej.
2. Dzialania
2.1. Juz realizowane
ZloZono u'niosek o uzupelnienieK^SRR2010-2020 o zapis dotycz4cy promocji zawodu
pielqgniarki/poloznej
w regionach,w kt6rych odnotowujesiEnajniZszywska2nikpielEgniarek
i polo2nychprzypadaj4cychna 1000mieszkafrc6w.
kierunkupielqgniarstwona liScietzw. kierunkou'
Wnioskowanodo MNiSW o umieszczenie
zamawianych.
Zwr6cono siq do NRPiP o przygotowanie raportu przedstawiaj4cegozapotrzebowaniena
absolwent6www. kierunk6w w skali kraju, w 1O-letniejperspektywie.bior4c pod uwagq
strukturq demograficzn4os6b aktualnie wykonuj4cych zawody pielEgniarki i poloZnej oraz
migracje. Ponadto zwr6cono siq o dokonanie analizy i przedstawieniewska2nika liczby
pielqgniarek i poloznych przypadajqcychna 1000 mieszkaric6wna poziomie powiatow
w skalikraju.
2.2. Planowane
Umieszczeniekierunkow pielqgniarstwoi polo2nictwo na li5cie kierunk6w zamawianych
MNiSW, zwiEkszenie przyznawanych corocznie Srodk6w llnansowych na dotacje
dydaktycznei limit6w przyjpc na studia I stopnia na kierunki pielqgniarstwoi poloznictwo.
promocja zawodu pielEgniarki/polo2nejwSr6d uczni6w szk6l Srednichoraz ksztaltowanie
pozytywnegowizerunkupracyw tych zawodach,stworzenieminimalnychnorm zatrudnienia
pielggniarek/poloznych w zakladach opieki zdrowotnej oraz monitorowanie stanu
zatrudnieniatych grup zawodowychze wzglEduna miejscezatrudnienia.
2.3. NiezbQdnedo podjqciaw przyszloSci

Stworzenie systemu monitorowania wykorzystania przyznanych limit6w przyjEi oraz
zapolrzebowaniana absolwent6wtych kierunk6w, zachEcaniedo powrotu do wykonywania
zawod6w pielqgniarki i polo2nejprzez osoby,kt6re w chwili obecnejich nie wykonuj4 @p.z
powodu emigracjilub zatrudnieniem
poza sektoremochronyzdrowia).
Zabezpieczenieodpowiedniego poziomu wynagrodzenia, warunk6w pracy, moZliwoSci
rozwoju zawodowego w obszarzepielggniarstwai poloZnictwa,okresleniestrategii dzialan
dotycz4cychochrony zawod6w pielggniarki i polo2nej oraz zabezpieczenie
nale2ytejliczby i
jakoScitegopersoneluw perspektywiedo 2030 r. w Polsce.
3. Stan docelowy (w miarEmo2liwo5cizuLyciem wska2nik6w)
Liczba absolwent6w z roku 20081Q9-StudifuJ- stopnia na kierunkach pielEgniarstwo i
'wyriibsl;55?fi;66.
polo2nictwo
Z"kl"dajEc,ET
c@u nastqpnych10lat hczba ta nie
bEdziesiEzmniejsffibgdzieonawynoSilaok.55000os6b.Natomiastwg
danych z CRPiP liczba pielggniarek i poloZnych, kt6re od 2010 do 2O2Or. przejd4 na
emeryturEbEdziewynosilaok. 80 520 os6b.
Biorqc pod uwagg powyzszedaneoraz fakt,iz nie wszyscyabsolwencipodejmuj4pracQw
zawodzie nale?y zwiqkszyi liczbq absolwent6wkierunk6w pielqgniarstwoi poloZnictwo o
ok. 50 "h rocznic, co pozwoli na wypelnienie w ww. okresie luki pokoleniowej w stosunku
do os6bodchodz4cych
na emeryturg.

stanowi 18,01% pielEgniarek objqtych analiz4. Lqcznie pielggniarki w wieku 36-55 lat sranowi4 69,320/0
wszystkichpielEgniarekobjptychbadaniem.
Wedlug prognoz NRPiP w latach2010-2020a2 80 814 pielpgniarekurodzonychw latach 1950-1960osiqgnie
wiek emerytalny. W por6wnaniu do Sredniejliczby pielqgniarekwchodzqcychdo systemuw tych latachszacuje
siq i2, bgdzie to jedynie 19 954 pielEgniarki,co stanowi 24,69% liczby pielggniareknabywajqcychprawo do
emerytury w tych latach. W zwi4zku z powy2szym liczba wchodzqcychdo systemupielggniareknie zapewnia
wymiany pokoleniowej w zawodzie, poniewaz nie jest tozsama z \iczbq pielggniarek odchodzqcych na
emeryturQlub nabywajqcychprawa do emerytury. Szacujesig, i2 tylko w 2010 roku na emer)4urQprzejdzie3
92 I pielggniareka w roku nastgpnymbqdzieto ju| 4 892 pielEgniarek.
Ponadto z analizy limit6w przryiAe na kierunek pielEgniarstwo na studia pierwszego stopnia, czyli
przygotowujecychdo zawodu pielggniarki przeprowadzonejprzez Ministerstwo Zdrowia - wynika, iz w roku
akademickim 201012011przedmiotowylimit wynosi 7722 miejsc,natomiastw roku ubiegtym limit ten wyni6sl
9259 miejsc. Mo2na wigc zauwaZyc zmniejszeniesiE og6lnej liczby wnioskowanychmiejsc. Powodern
zaistnieniatakiego stanu rzeczy mo2e byi szacowanyprzez uczelnie i dajqcy sig zaobserwowai przy analizie
rvysylanychprz.eznie wniosk6w o przyznanielimit6w spadekzainteresowaniai zapolrzebowaniana ksztalcenie
jak tez ograniczone
w zawodziepielEgniarki,
zasobydydaktyczneposzczeg6lnych
uczelni.
Zgodnie z ustalonQw br. przez Ministerstwo Zdrowia procedur4 przyznawanialimit6w przyjgi, uczelnie
zglaszajqc propozycje limit6w byly zobowi4zane stosownym oSwiadczeniemRektora danej uczelni do
potwierdzenia spetnianiawarunk6w okreSlonychprzepisami rozporzqdzenia MNiSW z dn. 2l lipca 2005r u'
sprav'ie v'artrnk6v,.jakie muszqspelniat jednostki organizacyineuczelni, aby prowadzit studia na okreiktnvm
kierttnktri poziomie ksztalcenia(Dz. U. Nr 144, poz. 1084).
Z kolei por6wnuj4c nab6r na studia pierwszegostopnia na kierunku pielEgniarstwoz roku akademickiego
200912010do przyznanychlimit6w przyjpc na te studia MinisterstwoZdrowia stwierdzilo, i2 przyznanelimity
nie zostaly wykorzystanew 100% . Poniewazprzedmiotowy limit wyniosl 9 259 miejsc ahczba os6b przyjqtych
w y ' n i o s l a 4 T 6 3 o z n a c z a t o , z e z o s t a l o n w y k o r z y s t a nwy 5 l T o . P o n a d t o 2 3 u c z e l n i e z 6 6 m a j q c y c h p r z y z n a n e
lirnity przyjgi na studiapierwszegostopniana kierunku pielpgniarstwonie uruchomityksztalceniaz powodu
braku chEtnychos6bdo podjqciaksztalcenia.

l.

Nazwa zadania

Umieszczcniekierunk6w pielqgniarstwoi poloZnictwo przez Ministra Nauki i
Szkolnictw'aWy2szegona liSciekierunk6wzamawianychi podniesienieatrakcyjnoSci
ksztalceniana tvch kierunkach

Nr w KPR
Do uzupelnicnia
przczMG DRG

2. Osoba odpowiedzialnaw randze ministraosekretarzalub podsekretarzastanu
Marck Habcr PodsckrctarzStanuw MinisterstwieZdrowia
3. Resort zglaszaj4cy
Ministerstwo Zdrowia
1. Termin realizacji zadania
201r- 2020
5. Cel strategiczny
oraziakoSciuslugzdrowotnych.
i zwiekszeniedostgpnoSci
spoleczeristwa
Poorawastanuzdror.via
6. Odniesieniedo obowi4zku prawnegolub dokumentu o charakterzestrategicznym
SIiEG. BE|S, SRT, SP, SRKS, SRKL, SRZWRiR, SBP, KSRR
Por,vvzsze
zadarriezostalo zgloszonedo StrategiiRozwoju Kapitalu Ludzkiego i Kraiowei Stratcgii Ruzwoju
Rcgionalnego

7. Identyfikacjaproblemu
pielqgniarskiego/polozniczegtr
mozliwoSci
brakupersonelu
problemdotycz4cy
Milisterstu,oZdrowiadostrzegajqc
piclEgnacy.ine
na Swiadczenia
spolecznym
zapotrzebowaniu
perspektyrvie
czasu,przy stalerosnAcym
rv dlr-rzszej
przyspieszenie
starzcttiasiq
i
znaczne
postqpuj4ce
zmiany
demograficzne
na
wzglqdu
z.e
opiekuhcze.
oraz
Dzialaniate
realizacji
tych
Swiadczefi.
ju|
zabezpieczenie
na
celu
podjqlo
majqce
dzialania
spoleczeistwa.
kierunkach
na
licencjackie
przyjg(,
na
studia
dotyczyl-v- corocznego zwiEkszania limit6w
tc
Dzialania icdnaknic
nowegozawodu opickunamcdycznego.
orazwprowadzenia
pielqgniarstwo/poloznictwo
Swiadczeri
z zabezpieczeniem
problemuzwi4zanego
stopniudo rozwi4zania
przy'czynilysig w dostatecznym
i
pielqgniarstwo
przyjqi
kierunki
na
limity
corocznie
Przyznawane
pielqgniarskich/polozniczych.
na
tych
poloznictu'o nie sq w pelni wykorzystywane odnotowuje siq brak zainteresou'aniastudiami
po raz pierwszyspadekliczby miejsc na sludiachI stopniana
kierunkach. W roku 2010 zaobserwowano
przezuczelnie.
ww. kierunkach,zaproponowanych
Wg danych z Centralnego Rejestru PielEgniareki Polo2nych (CRPP) liczba pielEgniareki poloZnych
aktywnychzawodowowynosi 244731 (stanna dzien3l.12.09r.) a w 2010r. wiek emerytalnyosi4gnqlo
wchodz4cychdo systemuw
3 981 pielqgniarekoraz 475 poloznych.NatomiastSrednialiczbapielEgniarek
2010 roku rnogla wynieSi ok. 1615 a poloznych 326 osob. W zwi4zku z tym rolntca rniEdzy
pielggniarkarniodchodz4cymi a wchodz4cymi do systemu (roczny niedob6r) wynitlsl 2366 os6b,
natomiastw'odniesieniudo poloznych149 osob.
kt6re pomimo wysokichzarobk6w
nalezypodkreSli6.i2 na tle innych kraj6w europejskich,
Rriwnoczesnie
r6wniez borykaj4 siE z brakiem personelupielEgniarskiego, sytuacja Polski
pielqgniarek/poloznych
*ypudu niekorzystniei wymaga wsparciana tym poziomie.Dodatkowoodplyw polskich pielqgniareki
p6loznychpodejmujqcychpracEw krajachUE moze spowodowa6w najbliZszymczasiezagro2eniadla
systemuochronyzdrowiaw kraju.
8. Cel podejmowanych dzialaft
Dostos6wanicmodelu ksztalceniapielqgniareki polo2nychdo potrzebsystemuochrony zdrowia (zwiqkszenie
liczby absolwent6w kierunk6w pielEgniarstwo i polo2nictwo, odpowiednio do zapotrzebowania na tc
zawody w systemie opieki zdrowotnej).
l g. W.t rZnit V
I Liczba absolwent6w z roku akademickiego 2008/09 studiow I stopnia na kierunkach pielqgniarstwo
I poloznictwo wyniosla 5579 os6b. Zakladajqc. ze w ci4gu nastEpnych 10 lat liczba ta nie bqdzie si5
liczbt
I zmnieiszata.to do 2020 roku bgdzie ona wynosila ok. 55 000 os6b. Natomiast wg danych z CRPiP
os6b
520
80
ok.
2020 r. przejdqna emerl'turq bqdzie wynosila
I piclqgniarek i poloznych. ktore od 2010 do

Biorac pod uwagg powyzsze dane oraz fakt, iZ nie wstyscy absolwencip

w zawodzi

nale2y zwiqkszyi liczbE absolwent6wkierunk6w pielqgniarstwoi poloZnictwo o ok. 50 ul' rocznie, co
pozwoli na wypelnienie w ww. okresie luki pokoleniowej w stosunku do os6b odchodzacvchna
emervture.
10. Planowane dzialania
A. dzialania w najbliZszym p6lroczu

Umieszczeniekierunk6w pielqgniarstwoi poloznictwo na liScie kierunk6w zamawianychMNiSW i
podniesienie atrakcyjnoSci ksztalcenia na tych kierunkach, zwiEkszenie przyznawanych corocznie
Srodk6w finansowych na dotacje dydaktyczne i limit6w przyjg(, na studia I stopnia na kierunki
pielEgniarstwo
i polo2nictwo.
B. dzialania
w okresiep62niejszym
Stworzeniesystemumonitorowaniawykorzystaniaprzyznanychlimit6w przyjqcoraz zapolrzebowaniana
absolwent6wtych kierunk6w.zachEcanie
do powrotu do wykonywaniazawod6wpielggniarkii polo2nej
przcz osoby, kt6re w danej chwili ich nie wykonujq (np. z powodu emigracji lub zatrudnieniempoza
sektoremochrony zdrowia) oraz monitorowaniestanuzatrudnieniatych grup zawodowychze wzglqdu na
miejscezatrudnienia.
Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia, warunk6w pracy. mo2liwoSci rozwo.iu
zaw'odowegow obszarzepielqgniarstwai polo2nictwa,okresleniestrategii dzialahdotycz4cychochrony
zawodow pielqgniarki i poloZnej oraz zabezpieczenienaleZytej liczby i jakoSci tego pcrsonelu w
perspektywiedo 2030 r. w Polsce.

Mierniki dzialari
Liczba absolwent6wkierunk6w pielEgniarstwoi poloZnictwo,kt6rzy ukoriczylistudiaw ramachtzw. kicrunkriw
zamawianych.
ll. A. Ocena koszt6w i korzvSci
Obszar
Finansepublicznc

Rynekpracy
Obywatclc
jnoSc gospodarki i
Konkurency
firnkc-i
onorvanie przedsiqbiorstw
Srodou'isko
Rozw(rj rcgiontiw

Podsumowanic

KorrySci

Koszty

PoprawadostgpnoScido Swiadczeri
zdrclwotnychudzielanychprzcz
pielggniarkii poloZne

Zwiqkszeniedotaclidla uczclni
p r o w a d z E c y ckhs z t a l c e n inea
kierunkacp
h i e l q g n i a r s t wi o
poloZnictwo,dollnansowanicuczclni
realizuj4cychkierunkizamawlane,
motywacyjnestypcndiadla najlcpszych
studcn16w
brak

ZwiEkszenieliczby pielEgniarek
i
ooloznvch
ZwigkszeniedostqpnoSci
do Swiadczeir brak
udzielanychprzezpielggniarkii
oolozne
Do systcmuopieki zdrowotnejzar6wncr brak
w sektorzepublicznymjak i prywatnym
trafi wiEkszaliczbapielqgniareki
nolo2nvch
brak
brak
ZwiEkszonydoplyw pielqgniareki
poloZnychw odniesieniudo
poszczeg6lnychrcgion6w kraju, co
spowodujezwigkszonqdostqpnoSido
Swiadczeriudzielanychprzez
p i e l q g n i a r ki ip o l o 2 n en a p o z i o m i e
danegoregionu

brak

B. Skutki dla sektora finans6w

Uwagi:
Kierurrki zamawiane,ustanawianeprzez MNISW s4 finansowaneze Srodk6wUE w ramach EFS oraz Srodk6w
krajowych.Ze wzglqdu nato,i2decyzja o realizacjipowyzszegozadanianie jest jeszczepodjEta.nie jest moZliwe
nrzekazanieinformaciio Srodkachfinansowvchi skutkachdla sektorafinans6wpublicznvch.
12. Moiliwe zagroLeniadla realizacji zadania
Brak decyzji Ministra Nauki i SzkolnictwaWyZszegoo uwzglqdnieniukierunk6wpielqgniarstwoi poloznictwona
w roku akadcmickim 201112012oraz zapewnieniaSrodk(rwI'inansowychna
li(cie kierunk6rv zamar.vianych
rcalizacie
zadania.
13. Czy realizacja zadania wymaga zmian legislacyjnych
,tak (uzctsttdnitiwypelnit punkt ponize.i,wypelnit tabelqdo czqlci legisluc'y.jnej
plunu pruc'1
x nie
14. Zmiany legislacyjne
a) Roboczy tytul projektu:
b) Istota rozwi4zafi, kt6re maj4 byd zawarte w projekcie (wypunktowanie)
c) lnformacja na temat terminu opracowaniaprojektu aktu prawnegq

