
Informacja prasowa z debaty w ramach 

Miesiąca  Rynku Wewnętrznego – Single Market Month 

 dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych w  UE

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Szczecinie (PTP),

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

informują,  że 4 września odbyła  się debata nt.  uznawania kwalifikacji  pielęgniarek  na rynku

europejskim. Inicjatorem Debaty była Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN -

European Federation of Nurses Associations).

Celem  debaty  było  podsumowanie  dotychczasowych  działań  na  rzecz  wdrożenia

Dyrektywy 2005/36/WE i ich znaczenia dla polskich pielęgniarek. Wnioski z debaty przekazane

zostaną Komisji Europejskiej jako oczekiwania środowiska. 

W  spotkaniu  uczestniczyli:  prof.  Bogusław  Liberadzki  Poseł  do  Europarlamentu,

Wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej -  Budgetary Control Committee (COCOBU);

Grzegorz Mazurczak Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;  dr Dorota

Kilańska  członek  Zarządu  Europejskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Pielęgniarek  (EFN), Polskie

Towarzystwo  Pielęgniarskie;  dr  Grażyna  Rogala-Pawelczyk  Prezes  Naczelnej  Rady

Pielęgniarek  i  Położnych;  dr  hab.,  prof.  PUM Beata  Karakiewicz  Dziekan  Wydziału  Nauk o

Zdrowiu  PUM;  Małgorzata  Olszewska  zastępca  Dyrektora Centrum  Kształcenia

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; dr Mariola Głowacka członek Prezydium Naczelnej

Rady Pielęgniarek i Położnych Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

przy  Ministerstwie  Zdrowia  RP;  dr  hab.  Elżbieta  Grochans  członek  Rady  Wydziału  Nauk  

o Zdrowiu PUM, Beata Wieczorek-Wójcik Pielęgniarka Naczelna Szpitala im. Floriana Ceynowy

w  Wejherowie,  Zygmunt  Sitko  Naczelny  Pielęgniarz  Szpitala  w  Zdunowie,  pełnomocnik  

ds.  systemu  zarządzania  jakością  oraz  pielęgniarki,  które  podzieliły  się  doświadczeniami  

z pracy w krajach UE a zwłaszcza problemami z uznawaniem kwalifikacji,  mimo posiadania

zaświadczeń zgodnych z dyrektywą 36/2005/WE. 

Podczas  dyskusji  mówiono  o wzajemnym  uznawaniu  kwalifikacji  zawodowych;

kompetencji  pielęgniarek  na  rynku  pracy  UE;  pomiarach  efektów  kształcenia;  akredytacji

programów  kształcenia  i  procesu  kształcenia;  zapewnieniu  bezpieczeństwa  i  jakości  opieki

zdrowotnej  w  UE;  zaangażowaniu  pielęgniarek  w  projektowanie  polityki  zdrowotnej  UE;

ustawicznym  rozwoju  zawodowym  -  Continuing  Professional  Development  (CPD)  oraz
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Europejskiej  Karcie  Zawodowej  European  Professional  Mobility  Card, -  jako  narzędziu

umożliwiającym swobodne przemieszczanie się pracowników w obrębie UE. 

WNIOSKI:

1. Wprowadzenie  Dyrektywy  2005/36/WE  nie  gwarantuje  uznawania  kwalifikacji

zawodowych pielęgniarek z powodu:

• wewnętrznych  regulacji  prawnych  w  państwie  przyjmującym  i  nieuznawania

nabytych kompetencji;

• rozbieżności  pomiędzy  ofertą  zatrudnienia  a  sytuacją  w  krajach  goszczących  -

nieetyczne zatrudnianie (Kodeks Etycznego Zatrudniania WHO).

2. W zakresie kompetencji pielęgniarek i położnych:

• zaniżanie  wykształcenia  i  trudności  z  uznawaniem  kwalifikacji  (dotyczy  osób  

z  zróżnicowanym  wykształceniem  ogólnym  10  i  12-letniym,  pielęgniarki  ogólnej,

pielęgniarki  specjalisty,  magistra  pielęgniarstwa)  a  także  poprzez  obniżanie

kompetencji magistra do poziomu licencjata może dojść do chaosu organizacyjnego

na rynku pracy w państwach takich jak Polska, w których uregulowano kształcenie

na poziomie wyższym. Dyrektywa 2005/36/WE daje możliwość regresu kształcenia

do poziomu średniego; 

• brak  możliwości  rozwoju  kariery  zawodowej  w  Polsce  oraz  w  krajach  UE,  

np.  w  niektórych  landach  Niemiec,  gdzie  prowadzone  są  różne  ścieżki  awansu

zawodowego.  Zaobserwowano  przypadki  odmiennego  traktowania  pielęgniarek

niemieckich i pielęgniarek polskich. 

3. Pomiar wyników kształcenia:

•    istnieje  obawa,  czy  i  w  według  jakich  kryteriów  Komisja  Europejska  będzie

dokonywała pomiaru poziomu kompetencji pielęgniarek;

•    efekty kształcenia należy dostosowywać do zapotrzebowania rynku pracy;

•    kształcenie powinno być podporządkowane potrzebom społeczeństwa, szczególnie

w dobie „starzenia się Europy”. Kształcenie pielęgniarek musi być ukierunkowane

przede  wszystkim  na  zagadnienia  z  zakresu  geriatrii  i  opiekę  w  chorobach

przewlekłych z możliwością wprowadzenia zagadnień specjalistycznych na drugim

stopniu  studiów.  W  Polsce  dostrzegana  jest  konieczność  zachowania  ścieżki

kształcenia specjalistycznego dla osób z wykształceniem średnim;

Informacja Prasowa z debaty w ramach Miesiąca  Rynku Wewnętrznego  – Single Market Month - dotyczącej uznawania kwalifikacji
zawodowych pielęgniarek i położnych w  UE str.2



•    ze względu na możliwość uzyskiwania tych samych kwalifikacji na poziomie szkoły

średniej  (zawodowej  szkoły  pielęgniarskiej)  i  szkoły  wyższej  (uczelni  wyższej,

uniwersytetu) dyrektywa wprowadza chaos w systemie kształcenia i obniża status

kształcenia na poziomie wyższym;

•    kraje  członkowskie  powinny  posiadać  niezależne  podmioty  akredytujące  kierunki

medyczne i podmioty prowadzące kształcenie podyplomowe gwarantujące poziom

kształcenia zapewniający bezpieczeństwo pacjenta;

•    dobro Obywatela jest dobrem nadrzędnym UE. Pielęgniarki jako Obywatele muszą

mieć dostęp do kształcenia na odpowiednim poziomie.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki oznacza, że:

• wprowadzone  zostaną  standardy  kształcenia,  które  poprzez  zawody  regulowane

gwarantują zapewnienie bezpiecznych usług;

• istnieje  system  monitorowania  zdarzeń  niepożądanych  i  dokonywana  jest

systematyczna ocena ryzyka;

• niezbędne  jest  podejście  kosztowo-efektywne  do  ukierunkowanych  na

wielosektorowość działań decyzyjnych w zakresie opieki zdrowotnej; 

• pielęgniarki stanowią ważną składową systemu ochrony zdrowia i muszą mieć realne

przełożenie na politykę zdrowotną na każdym szczeblu;

• praca pielęgniarek musi być widoczna w systemie ochrony zdrowia i odpowiednio

oszacowana pod względem kosztów i jakości świadczeń;

• gwarancją ciągłości opieki jest rzetelność w dokumentacji medycznej możliwe dzięki

wprowadzeniu ICNP ®;

• praktyka  kliniczna  pielęgniarek  musi  być  oparta  na  najlepszych  praktykach  

i wiarygodnych badaniach naukowych;

• niezbędne jest delegowanie kompetencji przez zawody regulowane;

• adaptacja zawodowa jest równoznaczna z coachingiem  w praktyce klinicznej;

• konieczna  jest  rzetelność  w  komunikacji,  dokumentowaniu  i  współpracy

interdyscyplinarnej.

5. Zaangażowanie pielęgniarek w projektowanie polityki zdrowotnej to:
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• udział  pielęgniarek  w  przedstawicielstwach  oraz  organizacjach  reprezentujących

UE;

• zaangażowanie w politykę UE na poziomie każdego kraju członkowskiego;

• raportowanie do KE procesu wdrażania i zastosowana dyrektyw. 

6. Ustawiczny  rozwój  zawodowy  Continuing  Professional  Development  CPD

oznacza, że:

• wprowadzenie  systemu  oceny  kształcenia  ustawicznego  wymaga  dostosowania  

do ścieżki awansu zawodowego;

• CPD powinno być korzyścią nie tylko dla pielęgniarki,  ale także dla pracodawcy  

w  kontekście  świadczenia  usług  o  oczekiwanym  standardzie,  bezpiecznym  dla

zdrowia i życia pacjentów;

• CPD  musi  być  elementem  systemu  odnawiania  licencji  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa obywateli UE;

• niezbędne są narzędzia ułatwiające kształcenie ustawiczne z uwagi na braki kadrowe

w ochronie zdrowia.  Pielęgniarki  muszą mieć możliwość innych form kształcenia  

np. e-learning; 

• istnieje  konieczność  uregulowania  kosztów  w  trakcie  podnoszenia  kwalifikacji  

i  uznania  ich  przez  pracodawcę  jako  ważnych  dla  bezpieczeństwa  pacjenta  

i systemu.

7. Europejska  Karta  Zawodowa  European  Professional  Mobility  Card 

to uwiarygodnienie bezpieczeństwa świadczonych usług co oznacza, że:

• wprowadzenie  Europejskiej  Karty  Zawodowej  nie  może  obciążać  finansowo

pielęgniarek i być kolejnym dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje;

Przekazanie  wniosków  z  debaty  w  telekonferencji  z  Komisją  Europejską  w  ramach  

Single Market Month SSM w dniach 23-27 września 2013 roku.

Fotoreportaż z Debaty w ramach   Single Market Month     SSM   

Zapraszamy  także  do  obejrzenia  materiałów  z  Debaty  MZ,  PTP  i  EFN    Działania  na  rzecz  wysoko  
wykwalifikowanego personelu opieki zdrowotnej. Warszawa 5.10.2011 r.
http://www.youtube.com/watch?v=DS-gzPWMLRE 
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Szczecin, 4 września 2013 r.

Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  (Polish  Nurses  Association) jest  samorządną
organizacją polskich pielęgniarek, utworzoną w 1957 roku, kontynuującą działalność Polskiego
Stowarzyszenia  Pielęgniarek  Zawodowych  (PSPZ).  Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  jest
stowarzyszeniem  ogólnokrajowym,  otwartym  dla  wszystkich,  którzy  chcą  pracować  dla
bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek oraz dla profesjonalizacji zawodu. 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest organizacją zrzeszającą ponad 4000 członków z 16

województw  i  reprezentującą  polskie  pielęgniarki  w  Międzynarodowej
Radzie Pielęgniarek (ICN), Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).

Kontakt: dr n. med. Bożena Gorzkowicz – Przewodnicząca Zarządu Oddziału

email: ptp.szczecin@gmail.com, www.ptp.na1.pl,
+48  91 488-00-974; fax. 48 91 488-00-984

Samorząd  pielęgniarek  i  położnych powstał  na  mocy  ustawy  z  dnia  19  kwietnia  1991  roku  o  samorządzie
pielęgniarek  i  położnych.  Zrzesza  pielęgniarki  i  położne  posiadające  prawo  wykonywania  zawodu  
w   Rzeczypospolitej  Polskiej,  czuwa  nad  wykonywanie  zawodu  pielęgniarek  i  położnych  Samorząd  podejmuje
decyzje i wydaje zezwolenia na indywidualną i grupową praktykę pielęgniarek i położnych, dzięki czemu sprawowany
jest nadzór nad wykonywaniem zawodu a tym samym nad jakością świadczeń zdrowotnych. Wszystkie działania
podejmowane  przez  samorząd  pielęgniarek  i  położnych  mają  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa  polskiemu
społeczeństwu, które korzysta z usług świadczonych przez pielęgniarki i położne.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,  powstał  w roku 1948
jako Akademia Lekarska. W 2010 roku Uczelnia stała się Uniwersytetem.
PUM  posiada  4  wydziały:  Lekarski  z  Oddziałem  Nauczania  w  Języku
Angielskim,  Lekarsko-Stomatologiczny,  Lekarsko-Biotechnologiczny  i
Medycyny  Laboratoryjnej  oraz  Wydział  Nauk  o  Zdrowiu.  Oferuje  13
kierunków studiów. Uczelnia jest także ważnym ośrodkiem referencyjnym
w ochronie zdrowia, wprowadzającym najnowsze metody diagnostyczne
oraz lecznicze, a także realizującym skomplikowane procedury medyczne.
W PUM kształcone są  także pielęgniarki i położne, dla których utworzono
kształcenie podyplomowe.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) powstała w 1971
roku. Zrzesza ponad 34 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek. Działania EFN
mają  wpływ  na  codzienną  pracę pielęgniarek  w  całej  Unii  Europejskiej i
Europie. EFN jest niezależnym głosem profesji pielęgniarskiej jej zadaniem jest
wzmocnienie statusu  i zawodu   w  Europie,  EFN  działa  na  rzecz zdrowia
obywateli oraz  interesów pielęgniarek.  Aby  uzyskać  więcej  informacji
www.efnweb.eu  lub kontakt efn@efn.be 
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