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Ministerstwo zdrowia po raz 
pierwszy oficjalnie, na piśmie, po-
informowało w stanowisku z dnia 
31 maja br. o swojej decyzji w 
sprawie "możliwości rozpatrzenia 
ponownego utworzenia pielęgniar-
skich szkół średnich".  

W odpowiedzi na interpelację posel-
ską czytamy:

"W odniesieniu do 2 pytania, czy 
istnieje możliwość rozpatrzenia 
ponownego utworzenia pielęgniar-
skich szkół średnich, informuję, że 
Minister Zdrowia wraz z Naczel-
ną Radą Pielęgniarek i Położnych, 
Ogólnopolskim Związkiem Zawo-
dowym Pielęgniarek i Położnych 
oraz Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym w dniu 27 marca 2017 
r. zorganizował debatę poświęconą 
problemom współczesnego pielę-
gniarstwa i położnictwa w Polsce, 
która odbyła się w Centrum Dydak-
tycznym Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Warszawie.
Podkreślam, że ważną częścią dysku-
sji podczas ww. debaty były kwestie 
związane z kształceniem pielęgnia-
rek i położonych. Minister Zdrowia, 
pan Konstanty Radziwiłł, zapewnił, 
że kształcenie pielęgniarek i położ-
nych będzie realizowane wyłącznie 
na poziomie wyższym. Jednocze-
śnie zapowiedział, że jest rozważa-
ne wprowadzanie profesji pomoc-
niczych, np. asystentek, które nie 
miałyby wykształcenia wyższego, a 

pomagałyby pielęgniarkom w bez-
pośredniej opiece nad pacjentem".
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia

Sekretarz stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
31 maja 2017 roku 

Przytaczamy odpowiedź wicemi-
nistra zdrowia (pielęgniarki) na 
pytanie posła: "W jaki sposób 
Ministerstwo zamierza rozwiązać 
bariery zatrudnienia pielęgnia-
rek, chociażby z Ukrainy, w pol-
skich szpitalach?".

"W odniesieniu do pytania 3, w 
jaki sposób Ministerstwo zamierza 
rozwiązać bariery zatrudnienia pie-
lęgniarek, chociażby z Ukrainy, w 
polskich szpitalach, informuję, że 
wspomniane bariery uniemożliwia-
jące obywatelom Ukrainy dostęp 
do zawodu pielęgniarki wynikają z 
przepisów dyrektywy o uznawaniu 
kwalifikacji zawodowych (2005/36/
WE, 2013/55/WE). Dotyczy to za-
równo Polski, jak i innych krajów 
unijnych.
Uznawanie kwalifikacji zawo-

dowych pielęgniarek z krajów 
pozaunijnych, w tym Ukrainy, regu-
luje dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (2005/36/
WE), która zobowiązuje kraje unijne 
do ścisłego przestrzegania jej zapi-
sów, szczególnie w zakresie realiza-
cji określonej liczby godzin kształce-
nia oraz przedmiotów zawodowych. 
W krajach UE obowiązuje wymóg 
minimum 4600 godzin i 3 lat kształ-
cenia zawodowego.
Pielęgniarki kończące szkoły na 
Ukrainie, zarówno średnie jak i wyż-
sze, niestety nie mają zaliczonego 
powyższego minimum, realizując 
niekiedy tylko połowę wymaganych 
godzin kształcenia. Przede wszyst-
kim to ten fakt uniemożliwia im uzy-
skanie polskiego prawa wykonywa-
nia zawodu.

Podpisana do celów akademickich, 
tj. dalszego kształcenia się, Umowa 
z dnia 11 kwietnia 2005 r. między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o 
wzajemnym uznawaniu akademic-
kim dokumentów o wykształceniu i 
równoważności stopni (obowiązuje 
od 20 czerwca 2006 r.) odnosi się 
do ukraińskich świadectw o pełnym 
wykształceniu średnim (атестат про 
повну загальну средню освіту), 
dyplomów ukończenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia (baka-
ławr, specjalist, magistr) oraz dyplo-
mów o nadaniu stopnia naukowego 
(kandydat nauk) i gwarantuje ich 
posiadaczom możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego 
państwa bez konieczności dokony-
wania procedury nostryfikacji - ale 
nie podejmowania pracy.

Reasumując, w chwili obecnej jedną 
z ważniejszych barier uniemożli-
wiających zatrudnianie pielęgniarek 
ukraińskich w Polsce jest niezreali-
zowanie przez nie wymaganego w 
UE programu kształcenia. Jedynym 
możliwym rozwiązaniem tej sytuacji 
jest podjęcie przez zainteresowane 
osoby uzupełniającego kształcenia, 
np. ukończenie tzw. studiów pomo-
stowych dla pielęgniarek (dla osób 
posiadających maturę, czyli jej ukra-
iński odpowiednik – świadectwo o 
pełnym wykształceniu średnim).
Po uzyskaniu polskiego dyplomu 
oraz spełnieniu warunków zapisa-
nych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej, czyli: posiadaniu zezwolenia na 
pobyt stały, posiadaniu urzędowego 
poświadczenia znajomości języka 
polskiego w mowie i piśmie w za-
kresie niezbędnym do wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej, 
przedstawieniu zaświadczenia odpo-

wiedniego organu państwa, którego 
jest obywatelem, że nie została po-
zbawiona prawa wykonywania za-
wodu lub prawo to nie zostało zawie-
szone i nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie w sprawie pozbawie-
nia lub zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu, pełnej zdolności do 
czynności prawnych, stanie zdrowia 
pozwalającym na wykonywanie za-
wodu pielęgniarki lub wykonywanie 
zawodu położnej oraz wykazaniem 
się nienaganną postawą etyczną - nie 
ma przeciwwskazań do zatrudniania 
w pełni wykwalifikowanych pielę-
gniarek ukraińskich w polskim sys-
temie ochrony zdrowia".

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
31 maja 2017 roku 

KANDYDATOM OFERUJEMY PRACĘ W NASTĘPUJĄCYCH 
PLACÓWKACH:
- szpital
- w domu opieki
- w opiece mobilnej
- w sterylizatorni

OFERUJEMY:
- zakwaterowanie,
- umowę o pracę 
- atrakcyjne wynagrodzenie
- opiekę polskojęzycznego koordynatora na miejscu
- pomoc przy założeniu konta, zameldowaniu itd.
- pomoc w nostryfikacji dyplomu
- specjalistyczny kurs językowy przygotowujący do pracy 

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: 
p.nawrot@eurojob24.pl, w temacie wpisując: 
Pielęgniarka. Informacja pod numerem: 669 150 630

EUROJOB24

PRACA DLA PIELĘGNIAREK
PIELĘGNIARZY, POŁOŻNYCH I TECHNIKÓW
STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W NIEMCZECH 

R E K L A M A

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać

dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby

miejsc szkoleniowych i edycji w województwie
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Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla

pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać

dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2017 r.
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1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek

4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 

5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

8. REZERWA:  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 

i położnych 

9. REZERWA:  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
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Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

5. REZERWA:  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 

6. REZERWA:  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 

i położnych 
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1. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek  

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek 

REZERWA:  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek 

i położnych 

REZERWA:  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  
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1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 

4. REZERWA:  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

5. REZERWA:  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

Łó
d
zk

ie

150

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek

2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 
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Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 
które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z 
podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkolenio-
wych i edycji w województwie

cd. na stronie 10

Stanowiska ministerstwa zdrowia
W sprawie pielęgniarek z Ukrainy

W sprawie szkolnictwa średniegoW sprawie wykazu
priorytetowych dziedzin
Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w roku 2017 dofinansuje minimum 
2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną spe-
cjalizację. Organizatorzy kształcenia zostaną wyłonieni w drodze postępowania 
przetargowego. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres 
trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2017 roku wyniesie 
nie więcej niż 3.500 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 
dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla 
pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca 
szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjaliza-
cyjne w 2017 r. Poniżej publikujemy za ministerstwem zdrowia dziedziny pielę-
gniarstwa, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2017 roku,  z uwzględ-
nieniem dziedzin specjalizacji oraz podziałem na województwa.  

1 
 

Ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

  
 
 

100 
/ 
4 

1.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  
2.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 
3.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek  
5. REZERWA:  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek  
6. REZERWA:  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek  

i położnych  
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1.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   

2.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek   

3.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych  

4.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek  

5.  REZERWA:  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek  
i położnych  

6.  REZERWA:  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek   

 

 


