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W nawi4zaniu do korespondencji prowadzonej w sprawie uznania kierunku Pielqgniarstv'o za

kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, przekazujE

w zalqczeniu kopiE odpowiedzi udzielonej przez Pani4 Barbarq Kudryck4 - Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego w przedmiotowej sprawie.

.lednoczeSnie pragng poinformowac, i2 na spotkaniu w dniu 11 lutego br. otrzymalem od

Pana Zbigniewa Marciniaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego deklaracjE poparcia dziala,h Ministra Zdrowia, dotycz4cych uznania kierunk6w

pielqgniarstwo i polo2nictwo za kierunki zamawiane, zgloszone przez Ministerstwo Zdrowia

do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Kapitalu Ludzkiego, jako narzgdzie maj4ce na celu

dostctsowanie modelu ksztaicenia kadr medycznych do potrzeb systemu zdrowia. W ramach

tego obszaru zaplanowano podjgcie m.in. nastEpuj4cych dzialan

- umieszczenie kierunk6w pielqgniarstwo i polo2nictwo przez MNiSW na liScie kierunk6w

zamawianych i podniesienie atrakcyjnoSci ksztatcenia na tych kierunkach,

- zwigkszenre przyznawanych corocznie limit6w przyjg(, na studia pierwszego stopnia

na kierunki pielqgniarstwo i polo2nictwo,

- stworzenie systemu monitorowania wykorzystania przyznanych limit6w przyjqi ora7,

zapolrz,ebowania na ab so lwent6w kierunk6w pi elE gniarstwo i poloZnictwo,

- promocjq zawodu pielqgniarki/ poloznej wSr6d uczni6w szk6l Srednrch oraz ksztaitowanie

pozytywnego wizerunku pracy w tych zawodach,



- ustanowienie sposobu okreSlania norm zatrudnienia pielEgni areVpoloanych w zakladach

opieki zdrowotnej, gwarantujqcych wlaSciw4 opiekg oraz monitorowanie stanu zatrudnienia

tych grup zawodowych.

W zalqczeniu przedstawiam przygotowane w ramach Strategii Rozwoju Kapitalu Ludzkiego

fiszkE dla opisu narzgdzia realizacyjnego, dot. dostosowania modelu ksztalcenia kadr

medycznych do potrzeb systemu ochrony zdrowia poprzez umieszczenie kierunk6w

pielggniarstwo i polo2nictwo na liscie kierunk6w zamawianych MNiSW.

InfbrmujE r6wniez. i2 Ministerstwo Zdrowia zglosilo do Ministerstwa Gospodarki w ramach

opracowywanego Krajowego Programu Reform narzecz strategii ..Europa 2020" dzialania

z zakresu ochrony zdrowia nakierowane na budowanie nowych przewag konkurencyjnych,

obejmuj4ce umieszczenie kierunk6w pielEgniarstwo i polo2nictwo przez Ministra Nauki

i Szkolnictwa WyZszego na liScie kierunk6w zamawianych i podniesienie atrakcyjnoSci

ksztaicenia na tych kierunkach, sp6jne z opracowanymi na poziomie krajowym strategiami

rozwoju oraz strategi4 ..Europa 2020" (kopia przygotowanej karty zadan w tym zakresie

r. l  zal4czeniu;. 
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l. Naczclna Rada Pielqgniarek i PoloZnych
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Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 stycznia br. w sprawie uznania kierunku

Pielggniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,

uprzejmie informujg, i2 lista kierunk6w, kt6re zostan4 objgte wsparciem w biez4cym roku,

wramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priory'tet IY Szkolnictwo lly2sze i Nauka,

Poddziatanie 4.1.2 Zwiglcszenie liczby 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.tetu IY Szkolnictv,o IIJ2sze

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 przeztTaczono blisko 180 mln zI. Projekt jest

realizowany przez kilkadziesi4t wylszych uczelni. Udzielenie nsparcia kierunkowi

pielggniarstwo w ramach Poddzialania 4.1.2 oznaczaloby zagro2enie naruszenia linii

demarkacyjnej pomigdzy Prioryletem II i Priorytetem IV oraz podw6jnego frnansowania

ksztalcenia pielggniarek i poloznych ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spoiecznego.

Ponadto pragng nadmienii, 2e w ramach PO KL, Poddzialanie 4.1.1 Wzntocnienie

potencjalu dydaktycznego uczelnl, Ministerstwo Nauki i Szkolnictu,a Wyzszego finansuje

szereg pro.iekt6w realizowanychprzez uczelnie medyczne, w tym r6wniez projekty dotycz4ce

ksztalcenia pielEgniarek i poloznych.



Decyzja o odrzuceniu pr6Sb i postulat6w dotycz4cvch poszerzenia listy kierulk6w
zamawianych podyktowana byla powyzszymi argumentami oraz koniecznoSci4 zachou,ania
sp6jnoSci systemu wsparcia orazuwzglgdnienia wynik6w Badania ewaluacyjnego ex ante
do$tczqcego oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentdw szkdl wytszych kierunk;w
matematycx,nyclt, Przlrodniczych i technicznych zardwno w bietqcej, jak i s-Is tetniej
perspek4twie, ptzeprowadzonego pod koniec 2008 r. w ramach projektu systemowego
i sfinansowanego ze Srodk6w Pomocy Technicznej PO KL. Podstawowl,m powodem, ktory
przes4dzll o odmowie wpisania kierunku Pielggniarstwo nalistg kierunk6w zamawianych jest
fakt, 2e z dokument6w programowych dotyczEcych PO KL wynika jednoznacznie.

ze wsparciu przede wszystkim podlegaj4 nauki techniczne i Scisle, a kierunkami
zamawranymi powinny byc kierunki matematyc zne, przyrodnicze i techniczne.

Z wyrazami szacunku,



Resort Przygotowuj4cy: Ministerstwo Zdrowia Depaftament Pielqgniarek i Poloznych

Strategia Rozwoju Kapitalu Ludzkiego

Fiszka dla opisu narzgdzia realizacyjnego

Narzpdzie: Dostosowanie modelu ksztalcenia kadr medycznych do potrzeb systemu ochrony
zdrowia.

Clel strategiczny i operacyjny, kt6ry realizuje narzEdzie'. Poprawa slanu zdrun,iu
sTtoleczeit.slv,u. Poprav'a e.fekry+vnoici.funkcionowania systemu ochrony zdrowiu

Etap Zycia: Edukacja v'yZsza

l. Stan obecny fiaki problem/deficy't chcemy rozwiqzai, jaki jest cel narzqdzia?)
Przvznawane corocznie limity przyjq(, na kierunki pielqgniarstwo i poloznictwo nie sq w
pelni w.vkorzystywane - odnotowuje siq brak zainteresowania studiami na tych kierunkach.
W br. zaobserwowano po ruz pierwszy spadek liczby miejsc na studiach I stopnia na ww.
kierunkach, zaproponowanych przez uczelnie. Ponadto, mimo i2 kaadego roku zwiEksza sig
nieznacznie liczba absolwent6w tych kierunk6w, to nie zwiqksza siq liczba pielEgniarek i
poloznych wchodzEcych do systemu opieki zdrowotnej.
Wg danych z Centralnego Rejestru PielEgniarek i Polo2nych liczba pielEgniarek i polo2nych
aktywnych zawodowo wynosi 244737 (stan na dzieh3I.I2.09 r.) a w 2O7O r. na emeryturq
przejdzie 3 981 pielEgniarek oraz 475 poloznych. Natomiast Srednia liczba pielEgniarek
wchodz4cych do systemu w br. wyniesie 1615 a poloZnych 326 os6b. W zwi4zku z Iym
r62nica miqdzy pielEgniarkami odchodzqcymi a wchodz4cymi do systemu (roczny niedob6r)
wyniesie 2366 os6b, natomiast w odniesieniu do poloznych 149 os6b.
Wskaznik pielqgniarek i poloznych przypadaj4cych na 1000 mieszkaric6w w Polscc wynosi
6,42 (wg danych z CRPiP).
Celem narzEdzia jest m.in. zwiEkszenie liczby absolwent6w kierunk6w pielEgniarstwo
i poloznictwo odpowiednio do zapotrzebowania na te zawody w systemie opieki zdrowotnej.
2. Dzialania
2.1. Juz realizowane
ZloZono u'niosek o uzupelnienie K^SRR 2010-2020 o zapis dotycz4cy promocji zawodu
pielqgniarki/poloznej w regionach, w kt6rych odnotowuje siE najniZszy wska2nik pielEgniarek
i polo2nych przypadaj4cych na 1000 mieszkafrc6w.
Wnioskowano do MNiSW o umieszczenie kierunku pielqgniarstwo na liScie tzw. kierunkou'
zamawianych.
Zwr6cono siq do NRPiP o przygotowanie raportu przedstawiaj4cego zapotrzebowanie na
absolwent6w ww. kierunk6w w skali kraju, w 1O-letniej perspektywie. bior4c pod uwagq
strukturq demograficzn4 os6b aktualnie wykonuj4cych zawody pielEgniarki i poloZnej oraz
migracje. Ponadto zwr6cono siq o dokonanie analizy i przedstawienie wska2nika liczby
pielqgniarek i poloznych przypadajqcych na 1000 mieszkaric6w na poziomie powiatow
w skali  kraju.
2.2. Planowane
Umieszczenie kierunkow pielqgniarstwo i polo2nictwo na li5cie kierunk6w zamawianych
MNiSW, zwiEkszenie przyznawanych corocznie Srodk6w llnansowych na dotacje
dydaktyczne i limit6w przyjpc na studia I stopnia na kierunki pielqgniarstwo i poloznictwo.
promocja zawodu pielEgniarki/polo2nej wSr6d uczni6w szk6l Srednich oraz ksztaltowanie
pozytywnego wizerunku pracy w tych zawodach, stworzenie minimalnych norm zatrudnienia
pielggniarek/poloznych w zakladach opieki zdrowotnej oraz monitorowanie stanu
zatrudnienia tych grup zawodowych ze wzglEdu na miejsce zatrudnienia.
2.3. NiezbQdne do podjqcia w przyszloSci



Stworzenie systemu monitorowania wykorzystania przyznanych limit6w przyjEi oraz
zapolrzebowania na absolwent6w tych kierunk6w, zachEcanie do powrotu do wykonywania
zawod6w pielqgniarki i polo2nej przez osoby, kt6re w chwili obecnej ich nie wykonuj4 @p.z
powodu emigracji lub zatrudnieniem poza sektorem ochrony zdrowia).
Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia, warunk6w pracy, moZliwoSci
rozwoju zawodowego w obszarze pielggniarstwa i poloZnictwa, okreslenie strategii dzialan
dotycz4cych ochrony zawod6w pielggniarki i polo2nej oraz zabezpieczenie nale2ytej liczby i
jakoSci tego personelu w perspektywie do 2030 r. w Polsce.
3. Stan docelowy (w miarE mo2liwo5ci zuLyciem wska2nik6w)
Liczba absolwent6w z roku 20081Q9-StudifuJ- stopnia na kierunkach pielEgniarstwo i
polo2nictwo 'wyriibsl;55?fi;66. 

Z"kl"dajEc,ET c@u nastqpnych 10lat hczba ta nie
bEdz ies iEzmn ie j s f f i bgdz ieonawynoS i laok .55000os6b .Na tomias twg
danych z CRPiP liczba pielggniarek i poloZnych, kt6re od 2010 do 2O2O r. przejd4 na
emeryturE bEdzie wynosila ok. 80 520 os6b.
Biorqc pod uwagg powyzsze dane oraz fakt,iz nie wszyscy absolwenci podejmuj4pracQ w
zawodzie nale?y zwiqkszyi liczbq absolwent6w kierunk6w pielqgniarstwo i poloZnictwo o
ok. 50 "h rocznic, co pozwoli na wypelnienie w ww. okresie luki pokoleniowej w stosunku
do os6b odchodz4cych na emeryturg.



stanowi 18,01% pielEgniarek objqtych analiz4. Lqcznie pielggniarki w wieku 36-55 lat sranowi4 69,320/0
wszystkich pielEgniarek objptych badaniem.
Wedlug prognoz NRPiP w latach 2010-2020 a2 80 814 pielpgniarek urodzonych w latach 1950-1960 osiqgnie
wiek emerytalny. W por6wnaniu do Sredniej liczby pielqgniarek wchodzqcych do systemu w tych latach szacuje
siq i2, bgdzie to jedynie 19 954 pielEgniarki, co stanowi 24,69% liczby pielggniarek nabywajqcych prawo do
emerytury w tych latach. W zwi4zku z powy2szym liczba wchodzqcych do systemu pielggniarek nie zapewnia
wymiany pokoleniowej w zawodzie, poniewaz nie jest tozsama z \iczbq pielggniarek odchodzqcych na
emeryturQ lub nabywajqcych prawa do emerytury. Szacuje sig, i2 tylko w 2010 roku na emer)4urQ przejdzie 3
92 I pielggniarek a w roku nastgpnym bqdzie to ju| 4 892 pielEgniarek.
Ponadto z analizy limit6w przryiAe na kierunek pielEgniarstwo na studia pierwszego stopnia, czyli
przygotowujecych do zawodu pielggniarki przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia - wynika, iz w roku
akademickim 201012011 przedmiotowy limit wynosi 7722 miejsc, natomiast w roku ubiegtym limit ten wyni6sl
9259 miejsc. Mo2na wigc zauwaZyc zmniejszenie siE og6lnej l iczby wnioskowanych miejsc. Powodern
zaistnienia takiego stanu rzeczy mo2e byi szacowany przez uczelnie i dajqcy sig zaobserwowai przy analizie
rvysylanych prz.ez nie wniosk6w o przyznanie limit6w spadek zainteresowania i zapolrzebowania na ksztalcenie
w zawodzie pielEgniarki, jak tez ograniczone zasoby dydaktyczne poszczeg6lnych uczelni.
Zgodnie z ustalonQ w br. przez Ministerstwo Zdrowia procedur4 przyznawania limit6w przyjgi, uczelnie
zglaszajqc propozycje limit6w byly zobowi4zane stosownym oSwiadczeniem Rektora danej uczelni do
potwierdzenia spetniania warunk6w okreSlonych przepisami rozporzqdzenia MNiSW z dn. 2l lipca 2005r u'
sprav'ie v'artrnk6v,. jakie muszqspelniat jednostki organizacyine uczelni, aby prowadzit studia na okreiktnvm
kierttnktr i poziomie ksztalcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1084).
Z kolei por6wnuj4c nab6r na studia pierwszego stopnia na kierunku pielEgniarstwo z roku akademickiego
200912010 do przyznanych limit6w przyjpc na te studia Ministerstwo Zdrowia stwierdzilo, i2 przyznane limity
nie zostaly wykorzystane w 100% . Poniewaz przedmiotowy limit wyniosl 9 259 miejsc ahczba os6b przyjqtych
wy'n ios la4T63oznaczato,zezosta lonwykorzystany w 5 lTo.Ponadto23uczeln iez66majqcychprzyznane
lirnity przyjgi na studia pierwszego stopnia na kierunku pielpgniarstwo nie uruchomity ksztalcenia z powodu
braku chEtnych os6b do podjqcia ksztalcenia.



l. Nazwa zadania

Umieszczcnie kierunk6w pielqgniarstwo i poloZnictwo przez Ministra Nauki i
Szkolnictw'a Wy2szego na liScie kierunk6w zamawianych i podniesienie atrakcyjnoSci
ksztalcenia na tvch kierunkach

Nr w KPR
Do uzupelnicnia
przcz MG DRG

2. Osoba odpowiedzialna w randze ministrao sekretarza lub podsekretarza stanu
Marck Habcr Podsckrctarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
3. Resort zglaszaj4cy
Ministerstwo Zdrowia
1. Termin realizacji zadania
201r- 2020
5. Cel strategiczny
Poorawa stanu zdror.via spoleczeristwa i zwiekszenie dostgpnoSci oraz iakoSci uslug zdrowotnych.

6. Odniesienie do obowi4zku prawnego lub dokumentu o charakterze strategicznym
SIiEG. BE|S, SRT, SP, SRKS, SRKL, SRZWRiR, SBP, KSRR
Por,vvzsze zadarrie zostalo zgloszone do Strategii Rozwoju Kapitalu Ludzkiego i Kraiowei
Rcgionalnego

Stratcgii Ruzwoju

7. Identyfikacja problemu
Milisterstu,o Zdrowia dostrzegajqc problem dotycz4cy mozliwoSci braku personelu pielqgniarskiego/polozniczegtr
rv dlr-rzszej perspektyrvie czasu, przy stale rosnAcym zapotrzebowaniu spolecznym na Swiadczenia piclEgnacy.ine
oraz opiekuhcze. z.e wzglqdu na postqpuj4ce zmiany demograficzne i znaczne przyspieszenie starzcttia siq
spoleczeistwa. podjqlo ju| dzialania majqce na celu zabezpieczenie realizacji tych Swiadczefi. Dzialania te
dotyczyl-v- corocznego zwiEkszania limit6w przyjg(, na studia licencjackie na kierunkach
pielqgniarstwo/poloznictwo oraz wprowadzenia nowego zawodu - opickuna mcdycznego. Dzialania tc icdnak nic
przy'czynily sig w dostatecznym stopniu do rozwi4zania problemu zwi4zanego z zabezpieczeniem Swiadczeri
pielqgniarskich/polozniczych. Przyznawane corocznie limity przyjqi na kierunki pielqgniarstwo i

poloznictu'o nie sq w pelni wykorzystywane - odnotowuje siq brak zainteresou'ania studiami na tych

kierunkach. W roku 2010 zaobserwowano po raz pierwszy spadek liczby miejsc na sludiach I stopnia na

ww. kierunkach, zaproponowanych przez uczelnie.

Wg danych z Centralnego Rejestru PielEgniarek i Polo2nych (CRPP) liczba pielEgniarek i poloZnych

aktywnych zawodowo wynosi 244731 (stan na dzien3l.12.09 r.) a w 2010 r. wiek emerytalny osi4gnqlo

3 981 pielqgniarek oraz 47 5 poloznych. Natomiast Srednia liczba pielEgniarek wchodz4cych do systemu w

2010 roku rnogla wynieSi ok. 1615 a poloznych 326 osob. W zwi4zku z tym rolntca rniEdzy

pielggniarkarni odchodz4cymi a wchodz4cymi do systemu (roczny niedob6r) wynitlsl 2366 os6b,

natomiast w'odniesieniu do poloznych 149 osob.

Rriwnoczesnie nalezy podkreSli6. i2 na tle innych kraj6w europejskich, kt6re pomimo wysokich zarobk6w

pielqgniarek/poloznych r6wniez borykaj4 siE z brakiem personelu pielEgniarskiego, sytuacja Polski

*ypudu niekorzystnie i wymaga wsparcia na tym poziomie. Dodatkowo odplyw polskich pielqgniarek i

p6loznych podejmujqcych pracE w krajach UE moze spowodowa6 w najbliZszym czasie zagro2enia dla

systemu ochrony zdrowia w kraju.
8. Cel podejmowanych dzialaft
Dostos6wanic modelu ksztalcenia pielqgniarek i polo2nych do potrzeb systemu ochrony zdrowia (zwiqkszenie

liczby absolwent6w kierunk6w pielEgniarstwo i polo2nictwo, odpowiednio do zapotrzebowania na tc

zawody w systemie opieki zdrowotnej).

l  g .  W. t  rZn i t  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

I zmnieiszata. to do 2020 roku bgdzie ona wynosila ok. 55 000 os6b. Natomiast wg danych z CRPiP liczbt

I piclqgniarek i poloznych. ktore od 2010 do 2020 r. przejdqna emerl'turq bqdzie wynosila ok. 80 520 os6b

Biorac pod uwagg powyzsze dane oraz fakt, iZ nie wstyscy absolwenci p w zawodzi



nale2y zwiqkszyi liczbE absolwent6w kierunk6w pielqgniarstwo i
pozwoli na wypelnienie w ww. okresie luki pokoleniowej w
emervture.

poloZnictwo o ok. 50 ul' rocznie, co
stosunku do os6b odchodzacvch na

10. Planowane dzialania
A. dzialania w najbliZszym p6lroczu

Umieszczenie kierunk6w pielqgniarstwo i poloznictwo na liScie kierunk6w zamawianych MNiSW 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 okresie p62niejszym
Stworzenie systemu monitorowania wykorzystania przyznanych limit6w przyjqc oraz zapolrzebowania na
absolwent6w tych kierunk6w. zachEcanie do powrotu do wykonywania zawod6w pielggniarki i polo2nej
przcz osoby, kt6re w danej chwili ich nie wykonujq (np. z powodu emigracji lub zatrudnieniem poza
sektorem ochrony zdrowia) oraz monitorowanie stanu zatrudnienia tych grup zawodowych ze wzglqdu na
miejsce zatrudnienia.

Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia, warunk6w pracy. mo2liwoSci rozwo.iu
zaw'odowego w obszarze pielqgniarstwa i polo2nictwa, okreslenie strategii dzialah dotycz4cych ochrony
zawodow pielqgniarki i poloZnej oraz zabezpieczenie naleZytej liczby i jakoSci tego pcrsonelu w
perspektywie do 2030 r. w Polsce.

Mierniki dzialari
Liczba absolwent6w kierunk6w pielEgniarstwo i poloZnictwo, kt6rzy ukoriczyli studia w ramach tzw. kicrunkriw
zamawianych.

ll. A. Ocena koszt6w i korzvSci

Obszar KorrySci Koszty
Finanse publ icznc Poprawa dostgpnoSci do Swiadczeri

zdrclwotnych udzielanych przcz
pielggniarki i poloZne

Zwiqkszenie dotacli dla uczclni
prowadzEcych kszta lcenie na
kierunkach p ie lqgniarstwo i
poloZnictwo, dollnansowanic uczclni
realizuj4cych kierunki zamawlane,
motywacyjne stypcndia dla najlcpszych
studcn16w

Rynek pracy ZwiEkszenie l iczby pielEgniarek i
ooloznvch

brak

Obywatclc Zwigkszenie dostqpnoSci do Swiadczeir
udzielanych przez pielggniarki i
oolozne

brak

Konkurency jnoSc gospodarki  i
firnkc-i onorvan ie przeds iqbiorstw

Do systcmu opieki zdrowotnej zar6wncr
w sektorze publicznym jak i prywatnym
trafi wiEksza liczba pielqgniarek i
nolo2nvch

brak

Srodou' isko brak brak

Rozw(rj rcgiontiw ZwiEkszony doplyw pielqgniarek i
poloZnych w odniesieniu do
poszczeg6lnych rcgion6w kraju, co
spowoduje zwigkszonq dostqpnoSi do
Swiadczeri udzielanych przez
pie lqgniark i  i  po lo2ne na poziomie
danego regionu

brak

Podsumowanic



B. Skutki dla sektora finans6w

Uwagi:
Kierurrki zamawiane, ustanawiane przez MNISW s4 finansowane ze Srodk6w UE w ramach EFS oraz Srodk6w
krajowych. Ze wzglqdu nato,i2decyzja o realizacji powyzszego zadania nie jest jeszcze podjEta. nie jest moZliwe
nrzekazanie informacii o Srodkach finansowvch i skutkach dla sektora finans6w publicznvch.

12. Moiliwe zagroLenia dla realizacji zadania
Brak decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego o uwzglqdnieniu kierunk6w pielqgniarstwo i poloznictwo na
li(cie kierunk6rv zamar.vianych w roku akadcmickim 201112012 oraz zapewnienia Srodk(rw I'inansowych na
rcal izacie zadania.

13. Czy realizacja zadania wymaga zmian legislacyjnych
x nie ,tak (uzctsttdnit iwypelnit punkt ponize.i, wypelnit tabelq do czqlci legisluc'y.jnej plunu pruc'1

14. Zmiany legislacyj ne
a) Roboczy tytul projektu:
b) Istota rozwi4zafi, kt6re maj4 byd zawarte w projekcie (wypunktowanie)
c) lnformacja na temat terminu opracowania projektu aktu prawnegq


