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Pan
Franciszek Przasnyski
Stowarzyszenie Demagog

Szanowni Państwo,
Na wstępnie chcieliśmy wskazać, iż cześć informacji zawartych w pytaniach nie jest
informacją publiczną. Stanowi ono pytanie o opinie, czy też metodologię wykonywanych
raportów. Mając jednak na uwadze chęć pełnego wyjaśnienia poruszanych kwestii, poniżej
przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania.
Ad. 1
Dane zawarte w raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „KATASTROFA
KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”1 opierają się na danych pochodzących z
Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz rejestru PESEL. Dane dotyczą lat 2016 –
2020 i obejmują również pielęgniarki i położne, które przeszły na emeryturę.
Zgodnie z informacją wskazaną w raporcie: „KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH”2 „Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, po analizie danych otrzymanych
z Rejestru PESEL za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż średnia ich wieku w chwili zgonu
to tylko 61,5 roku.”. Wskazano także tabelę, w której przedstawiono dane o liczbie zgonów w
latach 2016-2020r.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 27) Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i
położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przechowuje w systemie Centralnego
Rejestru Pielęgniarek i Położnych informację o dacie zgonu. Dotyczy to zarówno osób
aktualnie zarejestrowanych w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych, jak i osób
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https://nipip.pl/raport2021/
https://nipip.pl/raport2021/

Rok 2021 rokiem samorządu pielęgniarek i położnych

Których prawo wykonywania zawodu wygasło. W przypadku pielęgniarek i położnych,
których prawo wykonywania zawodu wygasło (np. w przypadku zgonu lub zrzeczenia się
prawa wykonywania zawody), ich dane przechowywane są w rejestrze przez okres 15 lat od
wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.

Ad. 2
Dane zawarte są w raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „KATASTROFA
KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” dostępnym publicznie pod adresem
https://nipip.pl/raport2021/

Ad. 3.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie prowadziła analizy w tym zakresie w odniesieniu
do okresów wcześniejszych niż lata 2016-2020.
Ad. 4
NRPiP publikuje dane dotyczące średniej wieku zgonów pielęgniarek i położnych. Za
przedstawianie danych o średniej długości życia, czy średnim wieku zgonu odpowiada
Główny Urząd Statystyczny.
Dane o zgonach pielęgniarek i położnych NIPiP pozyskuje wprost z rejestru PESEL,
jedynego w pełni wiarygodnego źródła w tym zakresie. Są to dane jednostkowe a nie
statyczne, dzięki czemu można prowadzić szereg analiz. NIPiP zweryfikowała średni wiek
zgonu pielęgniarek i położnych, i jak wskazała w raporcie pt. “Katastrofa Kadrowa
Pielęgniarek i Położnych”3, “średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku”. NIPIP
przedstawiła także liczbę zgonów w latach 2016 - 2020, gdzie wskazano liczbę blisko 5 tys.
zgonów pielęgniarek i położnych. Dane te pochodzą z Rejestru PESEL i są weryfikowane
poprzez numer PESEL osób zmarłych.
NIPiP wskazała również średni wiek zgonu ogólnej populacji kobiet. Jak wskazują ostatnio
opublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego, “Wiek środkowy kobiet zmarłych - a
Median age of the deceaseda” wzrósł nawet do 82,5 roku. Dane te są publicznie dostępne w
Roczniku Demograficznym za 2020 r. na stronie:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznikdemograficzny-2020,3,14.html

3

https://nipip.pl/raport2021/

Dla ułatwienia przedstawiamy porównanie danych o zgonach pielęgniarek i położnych oraz
zgonach kobiet w Polsce. Dane o populacji kobiet przedstawia GUS. W poniższej tabeli
wskazujemy adresy publikatorów.

2016

Liczba
ujawnionych
zgonów
pielęgniarek i
położnych
Źródło: Rejestr
PESEL
963

2017

762

60,73

82,5

2018

1 021

60,82

82,5

ROK
wykazania
zgonu w
rejestrze
PESEL

Średni
wiek
zgonu
pielęgniarek
i położnych

Wiek
środkowy
kobiet
zmarłych
wg GUS*1

58,70

82,1

Źródło danych GUS: Roczniki
Demograficzne
https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rocznikistatystyczne/rocznikistatystyczne/rocznikdemograficzny-2017,3,11.html
TABL. 88 (118). ZGONY W
2016 R. WEDŁUG WIEKU,
PŁCI
I WOJEWÓDZTW
https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rocznikistatystyczne/rocznikistatystyczne/rocznikdemograficzny-2018,3,12.html
TABL. 88 (118). ZGONY W
2017 R. WEDŁUG WIEKU,
https://stat.gov.pl/obszaryPŁCI I WOJEWÓDZTW

tematyczne/rocznikistatystyczne/rocznikistatystyczne/rocznikdemograficzny-2019,3,13.html
2019

9 68

62,64

82,5

2020

1 195

63,85

82,6

Razem:

4 909

TABL. 84 (108). ZGONY W
2018 R. WEDŁUG WIEKU,
https://stat.gov.pl/obszaryPŁCI I WOJEWÓDZTW
tematyczne/rocznikistatystyczne/rocznikistatystyczne/rocznikdemograficzny-2020,3,14.html
TABL. 90 (114). ZGONY W
2019
R. WEDŁUG WIEKU,
https://stat.gov.pl/obszaryPŁCI
I
WOJEWÓDZTW
tematyczne/rocznikistatystyczne/rocznikistatystyczne/rocznikdemograficzny-2021,3,15.html
TABL. 90 (114). ZGONY W
2020 R. WEDŁUG WIEKU,
PŁCI I WOJEWÓDZTW

61,49
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