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Zakres przeglądu

• Lekarze i lekarze dentyści:
o Liczba lekarzy aktywnych zawodowo
o Dziedziny, w których obserwujemy spadek
o Zróżnicowanie regionalne w liczbie lekarzy aktywnych 

zawodowo
o Wiek lekarzy – zmiany w czasie
o Wielozatrudnienie

• Pielęgniarki i położne
o Liczba i wiek pielęgniarek i położnych
o Zróżnicowanie regionalne w liczbie pielęgniarek i 

położnych aktywnych zawodowo

• Pozostałe zawody medyczne:
o Farmaceuci
o Fizjoterapeuci
o Diagności laboratoryjni



Przegląd zasobów - lekarze

MIT: Liczba (aktywnych zawodowo) lekarzy w Polsce spada i jest najniższa 
w UE

Źródło: OECD



Przegląd zasobów - lekarze

Liczby:

Źródło: NIL, NFZ, www.mpz.mz.gov.pl

Liczba 2014 Liczba 2016

Wskaźnik na 1000 

ludności 2016

W NIL (aktywni zawodowo) 129,5 tys. 133 tys. 3,5

Aktywnych na podstawie 

składek CWU* b.d. 117 tys. 3,0

Aktywnych w umowach 104 tys. 108 tys. 2,8
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FAKT: Liczba lekarzy w Polsce rośnie z roku na rok, a liczba lekarzy aktywnych 
kształtuje się na poziomie Francji, Belgii i Słowenii 



Dziedziny z największym spadkiem liczby lekarzy na populację

Przegląd zasobów - lekarze

FAKT: Liczba specjalistów spadła w 13 z 86 dziedzin medycyny

MIT: Liczba lekarzy specjalistów spada w każdej dziedzinie

Źródło: NFZ opracowanie własne



Na poziomie województw liczba lekarzy aktywnych zawodowo (składki w CWU) waha się 
od ok. 2,1 do ok. 4,6

Przegląd zasobów - lekarze

MIT: Największe braki kadrowe w Polsce występują na ścianie wschodniej

FAKT: Największe zagęszczenie liczby lekarzy na populację występuje 
w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim

Źródło: www.mpz.mz.gov.pl



Przegląd zasobów - lekarze

MIT: Średni wiek lekarzy w Polsce zwiększa się

• W 2010 roku średni wiek lekarza wynosił 49, w 2017 r. już 52 lata (specjalistów - 54)
• W 2010 roku ok. 10% lekarzy było w wieku emerytalnym, w 2016 ok. 15%, 

a w 2017 już 17%

Mediana wieku lekarzy wg specjalizacji 10 „najstarszych” dziedzin medycyny

FAKT: Średni wiek lekarzy w Polsce zwiększa się

60 6555

Źródło: NFZ opracowanie własne, www.mpz.mz.gov.pl



Przegląd zasobów - lekarze

MIT: Lekarze są zatrudnieni w wielu miejscach

FAKT: Powszechne jest wielozatrudnienie lekarzy w sektorze 
publicznym i prywatnym

Źródło: www.mpz.mz.gov.pl



Przegląd zasobów – pielęgniarki i położne

Liczba (2010) Liczba (2016) Liczba na 1000 
ludności (2016)

Średni wiek 
(2010)

Średni wiek 2016

Pielęgniarki 266,7 tys. 282 tys. 5,4 45 50

Położne 32,6 tys. 34 tys. 2,8 44,5 48

MIT: Liczba pielęgniarek i położnych w Polsce spada

FAKT: Liczba pielęgniarek i położnych rośnie, jednocześnie wzrasta średni 
wiek w tych grupach zawodowych Źródło: OECD, www.mpz.mz.gov.pl



Przegląd zasobów – pielęgniarki i położne

MIT: Największe braki kadrowe w Polsce występują na ścianie wschodniej

Na poziomie województw liczba pielęgniarek aktywnych zawodowo (składki w CWU) waha się od ok. 
4,1 do ok. 6,9 na 1 tys. ludności, natomiast liczba położnych od 1,9 do 4,9 na 1 tys. kobiet w wieku 
rozrodczym 

Pielęgniarki Położne

FAKT: Największe zagęszczenie liczby pielęgniarek i położnych na populację 
występuje w województwach wschodnich Źródło: www.mpz.mz.gov.pl



Przegląd zasobów – pozostałe zawody

Liczba (2010) Liczba (2016) Liczba na 1000 
ludności (2016)

Średni wiek 
(2010)

Średni wiek 2016

Farmaceuci 19 tys. 35,5 tys. 0,6 40,8 41,8

Fizjoterapeuci b.d. 48,5 tys. 1,2 b.d. 37

Diagności laboratoryjni 9 tys. 16 tys. 0,4 42,8 43

MIT: Liczba reprezentantów pozostałych zawodów medycznych w Polsce spada

FAKT: Liczba farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych wzrasta, 
jednocześnie wzrasta średni wiek w tych grupach zawodowych

Źródło: NFZ opracowanie własne, www.mpz.mz.gov.pl



Wnioski

Lekarze:
• Liczba lekarzy rośnie z roku na rok. Liczba lekarzy aktywnych zawodowa w 2016 roku 

wyniosła 3,0 na 1 tysiąc ludności.
• Istnieją dziedziny medycyny, w których liczba specjalistów maleje.
• Wzrasta średnia wieku lekarzy.
• Największe zagęszczenie liczby lekarzy na populację występuje w województwach 

wschodnich.
• Występuje wielozatrudnienie lekarzy, jednakże dotyczy ono szczególnie sektora 

publicznego i prywatnego łącznie.

Pielęgniarki i położne:
• Liczba pielęgniarek i położnych rośnie z roku na rok.
• Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych.
• Największe zagęszczenie liczby pielęgniarek i położnych na populację występuje 

głównie w województwach wschodnich.

Pozostałe zawody medyczne:
• Wzrasta liczba osób wykonujących pozostałe zawody medyczne.
• Wzrasta średnia wieku osób wykonujących pozostałe zawody medyczne.
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