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Spotkanie w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej z przedstawicielami Epitome Academy 
– na zdjęciu Michał Lewicki (po lewej), dr Paula Du Rand (po prawej) oraz Hannah Green  (w środku).

   Dnia 15 stycznia 2015 roku Redak-
cja Gazety Pielęgniarek i Położnych 
przeprowadziła rozmowy na temat 
możliwości nawiązania partnerstwa 
z Epitome Academy – firmą specja-
lizującą się w rekrutacji i szkole-
niach dla zagranicznych pielęgnia-
rek w Wielkiej Brytanii. Rozmowy 
dotyczyły wymiany doświadczeń i 
poglądów na temat sytuacji pielę-
gniarek w Polsce i Wielkiej Bryta-
nii oraz ich rozwoju zawodowego, 
a także perspektywy współpracy 

między Epitome Academy i Gazetą.            
   Gospodarzem spotkania była Bry-
tyjsko-Polska Izba Handlowa w 
Warszawie, która zaprosiła przedsta-
wicieli naszej Redakcji na rozmowy 
z firmą poszukującą w Polsce part-
nerów biznesowych. Izba od ponad 
20 lat zajmuje się wspieraniem roz-
woju polsko-brytyjskiej współpracy 
gospodarczej, współdziałając w tym 
zakresie z ambasadą Zjednoczonego 
Królestwa w Polsce oraz ambasadą 
Polski w Wielkiej Brytanii. Działa na 

rzecz promocji najlepszych praktyk 
w polskiej i brytyjskiej gospodarce 
oraz kulturze. W tym celu organizuje 
prestiżowe wydarzenia, sprzyjające 
zacieśnianiu obustronnych więzi go-
spodarczych i kulturalnych. W wy-
niku przeprowadzonej analizy rynku 
wybrano do rozmów naszą Gazetę.
   W spotkaniu wziął udział Michał 
Lewicki – redaktor naszego dzia-
łu poświęconego pielęgniarstwu w 
Wielkiej Brytanii (Polish Nursing and 
Midwifery Portal) oraz Paula Du Rand 

i Hannah Green z Epitome Academy. 
   Celem spotkania było poznanie 
szerokiego zakresu działalności bry-
tyjskiej firmy i perspektyw rozwoju, 
jakie oferuje polskim pielęgniarkom.
   Epitome Academy wyróżnia się 
indywidualnym podejściem, co daje 
możliwość najkorzystniejszego do-
brania pracodawcy do predyspozycji i 
kompetencji kandydata.  Zbudowanie 
bezpośrednich relacji z pielęgniarką 
ułatwia stworzenie warunków stabil-
nego zatrudnienia i wszechstronnego 
wsparcia na ścieżce rozwoju zawodo-
wego.
   Firma ma siedzibę w Derby w środ-
kowej Anglii i posiada 7-letnie do-
świadczenie w swojej branży. Oferuje 
szanse zatrudnienia na terenie Wiel-
kiej Brytanii i zapewnia pomoc w za-
kresie analizy możliwości znalezienia 
pracy i przeglądu ofert w kontekście 
indywidualnych kompetencji zawo-
dowych i umiejętności praktycznych. 
Ponadto zajmuje się poradnictwem w 
kwestiach aplikacji do rejestru Rady 
Pielęgniarskiej w Wielkiej Brytanii. 
Udziela też wsparcia w takich spra-
wach, jak organizacja podróży i ada-
ptacja do życia w nowym kraju. Or-
ganizuje różnego rodzaju warsztaty, 
szkolenia i kursy językowe. 
   Mamy nadzieję, że potencjalna 
współpraca z Epitome Academy 
przyczyni się do pogłębiania wiedzy 
o możliwościach zdobycia cennego 
doświadczenia przez polskie pielę-
gniarki poprzez znalezienie pracy na 
Wyspach lub dzięki udziałowi w szko-
leniach, co może mieć istotne znacze-
nie dla polepszenia pozycji na rynku 
pracy, także w Polsce.

Michał Lewicki

nistrze. Polskie pielęgniarki także 
kłaniają się Panu Ministrowi. Każda 
z osobna. Ze swojej galery*! Bowiem 
wracając po dyżurze czujemy się tak, 
jakbyśmy byli galernikami. Tak, ga-
lernikami! Dlatego, że nie określając 
norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych zamienił Pan nasze miejsca 
pracy w galery. Jest Pan w błędzie 
myśląc, że dowartościuje galernika, 
dając mu możliwość wypisywania 
recept. Chcemy godnej pracy i płacy. 
Nic galernikowi po Pańskich pozdro-
wieniach! 
Brzmią jak fałszywa nuta ....

Mariusz Mielcarek

*Wikipedia: Galera – okręt o napędzie 
wiosłowym, często wspomaganym przez 
żagle. Używany był przede wszystkim na 
Morzu Śródziemnym od czasów starożyt-
nych (Egipt, Fenicja, Grecja, Kartagina, 
Rzym, Bizancjum) aż do XIX wieku. Do 
wiosłowania często wykorzystywano nie-
wolników, jeńców lub skazańców, zwanych 
galernikami.

Więcej o „receptach pielęgniarek” pisze-
my na stronie 2 i 3

WZÓR RECEPTY AUTORSTWA MZ

Składki w górę! Wporzo minister

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip
   Do końca 2011 roku składki człon-
kowskie od pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód nie na podstawie 
umowy o pracę wynosiły 18 zł mie-
sięcznie, czyli 0,5% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku w ostatnim kwartale poprzednie-
go roku kalendarzowego, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS. Natomiast Krajowy 
Zjazd PiP w grudniu 2011 roku podniósł 
ten wskaźnik do 1%. SKUTEK? Przed-

miotowa składka ściągana przez Izby 
wzrosła z 18 zł do 37 zł. Czyli ponad 
100%.
  W dniu 20 stycznia 2014 roku Prezes 
GUS podał wysokość przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku w czwartym kwartale 2013 roku - 
to 4 004,35 zł. Czyli składki miesięczne 
ściągane od pielęgniarek i położnych w 
2014 roku wzrosły do 40 zł i 4 groszy! 
Czyli za cały 2014 rok - 480 zł i 48 groszy!

   Natomiast w dniu 20 stycznia 2015 
roku Prezes GUS podał wysokość prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale 
2014 roku - to 4 138,58 zł. Czyli składki 
ściągane od pielęgniarek i położnych od 
2015 roku wzrastają do 41 zł i 39 gro-
szy miesięcznie. Czyli za cały 2015 rok 
- pielęgniarka i położna zapłaci 496 zł i 
63 grosze!
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Spotkanie w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej w Warszawie

Minister się kłania ...
   W dniu 11 lipca 2014 r. odbyło się 
plenarne posiedzenie Sejmu. Poniżej 
cytuję fragment wypowiedzi ministra 
zdrowia wygłoszonej podczas debaty 
m.in. nad ustawą o „receptach pielę-
gniarek i położnych”. Podczas wystą-
pienia minister zdrowia powiedział:
„(...) z tego miejsca kłaniam się pa-
niom pielęgniarkom, które widzę na 
galerii (...)”

Komentarz redakcji
   Bardzo to sympatyczne, Panie Mi-


