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Bruksela, 05.02.2012 

 

 

      Przewodnicząca 

      Związku Zawodowego  

      Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, 

 

wygraliśmy! 

Polska pielęgniarka i położna nie będzie już dyskryminowana w Europie.  

 

Z przyjemnością informuję Paostwa, że w mojej komisji Rynku Wewnętrznego   
i Ochrony Konsumentów IMCO w Parlamencie Europejskim, w której mam 
przyjemnośd pracowad od wielu lat, w czasie głosowania w dniu 23 stycznia br. 
wszystkie moje poprawki złożone i wynegocjowane z przedstawicielami innych 
paostw członkowskich w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek  
i położnych, które ukooczyły przed wejściem Polski do UE w 2004 roku licea 
medyczne, zostały przegłosowane na TAK.  

Ostateczne potwierdzenie tego faktu, mam nadzieję, będzie miało miejsce na sesji 
plenarnej w Strasburgu w maju br. i wtedy będzie to powód do świętowania. 

 

Co to oznacza w praktyce? 

 

Obecnie tylko pielęgniarki posiadające dyplomy magistra oraz licencjata uzyskane  
w wyniku kształcenia rozpoczętego po 1 maja 2004 r., w tym dyplomy licencjata 
uzyskane po tzw. studiach pomostowych, a także pielęgniarki posiadające dyplomy 
licencjata uzyskane w szkołach wyższych w wyniku kształcenia rozpoczętego  
przed 1 maja 2004 r., mają uznawane kwalifikacje zawodowe w sposób 
automatyczny, bądź tak jak w drugim wspomnianym przypadku, automatycznie 
po wykazaniu się dodatkowo odpowiednim doświadczeniem zawodowym.  

Z tego szybkiego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nie mogą korzystad 
pielęgniarki, które ukooczyły licea medyczne. Swoje kwalifikacje mogą uznad tylko  
w procedurze ogólnego systemu uznawania kwalifikacji (a więc nie automatycznie), 
przewidzianej dla wszystkich innych zawodów regulowanych, która jest długotrwała 
i złożona. 

Dzięki zaproponowanym przeze mnie poprawkom pielęgniarki i położne,  
które ukooczyły licea medyczne również będą miały uznawane kwalifikacje w sposób 
automatyczny, tak jak wszystkie inne pielęgniarki posiadające powyżej wymienione 
dyplomy, a więc na takich samych zasadach, jak wszystkie inne pielęgniarki w Unii 
Europejskiej. 
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A mówimy tutaj o niemałej grupie zawodowej, bo ponad 70% czynnych zawodowo 
polskich pielęgniarek to właśnie absolwentki liceów medycznych. 

 

Podczas dyskusji wskazywałam, że specjalne dodatkowe wymogi ustalone wyłącznie 
dla części polskich pielęgniarek po liceach medycznych nie znajdują żadnego 
uzasadnienia. Wszystkie bowiem pielęgniarki w Polsce, niezależnie od formy 
poprzedniego czy obecnego systemu kształcenia są traktowane jednakowo i jako 
pielęgniarki wykonują te same czynności zawodowe,  posiadają te same 
kompetencje i uprawnienia właściwe dla pielęgniarki opieki ogólnej, dlatego też nie 
mogą byd w ten sposób dyskryminowane. 

 

To, co nie udało się w 2005 roku, uda się, mam nadzieję, teraz w maju 2013 roku. 

Cieszy mnie fakt, że liczne spotkania i rozmowy z posłami Parlamentu Europejskiego, 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej, oraz nieustanne przedstawianie naszych 
postulatów na forum komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także 
spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, przedstawicielami polskich 
pielęgniarek oraz z dwiema ważnymi postaciami, które od samego początku walczyły 
o tę sprawę, a mianowicie z panią Dorotą Gardias, wiceprzewodniczącą Forum 
Związków Zawodowych, byłą przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz panią Marią Brzezioską, ekspertem FZZ, 
byłą przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
przyniosły od lat oczekiwane rezultaty. 

To ogromny sukces, bo nie tylko daje równe szanse na rynku pracy naszym polskim 
pielęgniarkom, ale też pokazuje, że ponad 8-letnie członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej przekonało do nas pozostałe paostwa członkowskie, które traktują nas 
jak równego partnera. 

Uwzględnienie polskiego postulatu było dla mnie osobiście ogromnie ważne, 
ponieważ spełnia on oczekiwania naszych obywateli odnośnie do równego 
traktowania w pełni wykwalifikowanych pracowników na obszarze Unii Europejskiej. 
Wszystkie nasze pielęgniarki i położne bez wyjątku, posiadają wysokie kwalifikacje 
zawodowe i walczyłam właśnie o to, aby były docenione w Unii Europejskiej, i to się 
udało. 

 

Kochane Panie, 

zwracam się do Was z prośbą o przekazanie i udostępnienie powyższych informacji 
jak najszerszemu gronu Pao pielęgniarek i położnych. 

Mam nadzieję, że sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w maju potwierdzi te 
wszystkie korzyści dla polskich pielęgniarek i położnych, a o rezultacie ostatecznego 
głosowania poinformuję was osobiście. 

 

   Z wyrazami szacunku, 
 
   Malgorzata Handzlik 
   Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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