
 

 

Warszawa, 08-09-2016 r.  

PP-WPS.070.27.2016.AS 

  
Pan 

Marek Kuchciński  

Marszałek Sejmu  

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na interpelację nr 5257 złożoną przez Pana Posła Krzysztofa Paszyka 

w sprawie zmian w systemie kształcenia pielęgniarek polegających na powrocie 

do kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie. 

W związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i niepokojącymi prognozami 

dotyczącymi przyszłości tego zawodu oraz mając na uwadze fakt, że jednym z istotnych 

problemów ochrony zdrowia w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych 

na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem - Ministerstwo Zdrowia 

w ramach prac nad nową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju planuje rozpoczęcie działań 

mających na celu zmniejszenie deficytu kadr medycznych, w szczególności pielęgniarek 

i położnych. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych 

oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian 

systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek. Zmiany te polegałyby 

na uruchomieniu drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów 

medycznych oraz ewentualnym uruchomieniu kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki 

na poziomie średnim, stanowiącego wsparcie dla pacjentów niesamodzielnych 

oraz personelu pielęgniarskiego. Taki system edukacji na poziomie średnim działa 

w niektórych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślić należy, że kształcenie 

w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, będzie prowadzone równolegle, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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W związku z powyższym w dniu 15 czerwca br. Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą 

do wojewodów o analizę zapotrzebowania na kształcenie w zawodach: pielęgniarki 

i asystenta pielęgniarki w liceach medycznych i medycznych szkołach zawodowych 

oraz ocenę zainteresowania prowadzeniem tego typu kształcenia w oparciu o istniejącą bazę 

medycznego średniego szkolnictwa zawodowego. Na podstawie przekazanych informacji 

z 16 województw sformułowano następujące wnioski. W 12 województwach, w których 

przeprowadzono badanie ankietowe stwierdzono zainteresowanie uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształceniem w zawodach pielęgniarki i asystenta 

pielęgniarki na poziomie średnim (w 4 województwach nie przeprowadzono ankiety z uwagi 

na zakończenie roku szkolnego). Województwa dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną 

do kształcenia w zawodach pielęgniarki i asystenta pielęgniarki (8 województw przekazało 

informację o szkołach zainteresowanych podjęciem kształcenia w ww. zawodach). Jednostki 

szkolące podkreślają również coraz większe zainteresowanie kształceniem zawodowym 

na poziomie średnim, ponieważ stworzy ono możliwość szybszego zaspakajania potrzeb 

rynku pracy.  

Należy jednocześnie podkreślić, że Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, jest 

za wprowadzeniem do systemu osób o niższych kwalifikacjach zawodowych np. asystentów 

pielęgniarek, które wykonywałyby czynności podstawowe i nie pielęgniarskie, aby zmniejszyć 

obciążenie pracą pielęgniarek i poprawić bezpieczeństwo pracy i jakość opieki. Podobne 

stanowisko wyraził Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 

w którego opinii zasadne jest wprowadzenie do systemu zawodu asystentki pielęgniarskiej, 

co poprawiłoby jakość opieki, zwiększyło liczbę osób sprawujących opiekę nad pacjentami, 

wykorzystany byłby potencjał i kompetencje, a koszty działalności byłyby zracjonalizowane. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona 

jest szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań 

w systemie kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja 

w przedmiotowej sprawie. Ponadto prowadzony jest dialog z przedstawicielami Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek 

i Położnych w zakresie planowanych zmian oraz konsultacje robocze z Krajowym 

Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w celu zapewnienia zgodności 

proponowanego systemu kształcenia z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/55/EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/WE w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie 

współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym (rozporządzenie w sprawie IMI). 
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Podsumowując, prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia trwają, żadne 

ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, a opinia przedstawicielek środowiska pielęgniarek 

i położnych zostanie wzięta pod uwagę w dalszych pracach prowadzonych 

w przedmiotowym zakresie.  

   Z wyrazami szacunku 

           Z upoważnienia 
       MINISTRA ZDROWIA 
    PODSEKRETARZ STANU 
      Marek Tombarkiewicz 
          /podpis elektroniczny/ 

 

 


