
8

  Co prawda rok jeszcze się nie skoń-
czył, ale grudzień wydaje się być do-
brym miesiącem, aby dokonać podsu-
mowania.  Z  przyjemnością  możemy 
ogłosić,  że  PCQ  Recruitment  pomo-
gło ponad 150 pielęgniarkom i pielę-
gniarzom  znaleźć  wymarzoną  pracę 
i  rozwijać  swoją  karierę  za  granicą. 
PCQ Recruitment cały czas się rozra-
sta, w roku 2016 mamy już oddziały w 
Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Chor-
wacji, we Włoszech, na Węgrzech, no 
i oczywiście w Polsce. Dla PCQ Re-
cruitment  to  także  czas  wielu  zmian 
na rynku zagranicznym.
  Początek  roku  był  bardzo  inten-
sywny  z  racji  zmian,  które  zaszły 
w  rejestracji  w  Brytyjskich  Izbach 
Pielęgniarskich  NMC,  a  dotyczą 
wprowadzenia  wymogu  uzyskiwania 
certyfikatu.  Pomogliśmy  w  rejestra-

cji  wielu  osobom,  które  zdążyły  za-
mówić  formularz  rejestracyjny  przed 
wprowadzeniem  zmian,  tj.  przed  18 
stycznia  br.  –  tym  osobom  udało  się 
uniknąć tego obowiązku. Chcąc wyjść 
naprzeciw  naszym  pielęgniarkom  i 
pomóc tym, którzy nie zdążyli lub nie 
mogli  ubiegać  się  o  rejestrację przed 
styczniem,  zorganizowaliśmy  kurs 
przygotowujący  do  zdania  egzaminu 
IELTS. We współpracy z brytyjskimi 
nauczycielami przygotowaliśmy plat-
formę  językową,  na  której  odbywają 
się  lekcje  online,  zgromadzone  są 
materiały, gdzie można skonsultować 
zagadnienia  językowe  z  nauczycie-
lem.  Kurs  jest  tak  zaprojektowany, 
aby każdy mógł w nim uczestniczyć - 
wystarczy tylko dostęp do komputera 
i internetu. Wiemy, że koszty kursów 
przygotowujących  do  certyfikowa-

nych  egzaminów  są  bardzo wysokie, 
dlatego  w  porozumieniu  z  naszymi 
pracodawcami współfinansujemy kur-
sy dla naszych kandydatów. Naukę z 
naszymi  nauczycielami  w  tym  roku 
rozpoczęło  już  ponad  180  pielęgnia-
rek i pielęgniarzy. 
  W kwietniu odbyły się kolejne targi 
pracy  –  dzień  otwarty  z  PCQ  „Let’s 
make  a  difference”.  Spotkaliśmy  się, 
jak  zwykle, w Warszawie. W  trakcie 
spotkania  wystąpienia  mieli  m.in.: 
przedstawiciel British Council, przed-
stawiciel  Studenckiego  Koła  Nauko-
wego  Pielęgniarstwa  Anestezjolo-
gicznego i Intensywnej Terapii TIVA, 
przedstawiciele  szpitala  Ashford  & 
St. Peter’s – NHS oraz przedstawicie-
le  firmy  PCQ. Mamy  nadzieję,  że w 
roku 2017 spotkamy się ponownie w 
tak licznym gronie.
  Pierwsza  połowa  roku  zakończyła 
się  bardzo  dobrą  informacją  ze  stro-
ny  Irlandzkich  Izb Pielęgniarskich    - 
NMBI  o  odroczeniu  wprowadzenia 
wymogu  egzaminu  IELTS.  Irlandia 
przez  cały  czas  oferuje  możliwość 
pracy  polskim  pielęgniarkom,  spe-
cjalistom  różnych  dziedzin  pielę-
gniarstwa, zarówno w wysokiej klasy 
szpitalach,  jak  i  w  centrach  opieki. 
Irlandia  tak  samo chętnie  jak Wielka 
Brytania przyjmuje pod swoje skrzy-
dła absolwentów pielęgniarstwa.
  Czerwiec  to  także  informacja  o 
chęci wystąpienia Wielkiej Brytanii z 
Unii Europejskiej, czyli wielki strach 
przed Brexitem.  Już w dniu ogłosze-
nia  wyników  odebraliśmy  dziesiątki 
telefonów  z  pytaniem:  „Co  teraz?”. 

Od  czasu  ogłoszenia  wyników  nic 
się  jeszcze  nie  zmieniło.  Żaden  kraj 
wcześniej nie  rezygnował  z  członko-
stwa UE, więc Wielka Brytania  oraz 
UE muszą  się  do  tego  przygotować. 
Art. 50 nadal nie wszedł w życie, więc 
odpowiedź  na  dziś  brzmi:  „Żadnych 
zmian  w  rejestracji  NMC  do  dnia 
dzisiejszego nie ogłoszono”. Poprzez 
naszych  partnerów  potwierdziliśmy 
te  informacje.  Nasi  pracodawcy  nie 
otrzymali  żadnych  niepokojących 
informacji  w  sprawie  rejestracji  pol-
skich pielęgniarek w NMC.
  Okres wakacyjny, chociaż to sezon 
urlopowy, był dla nas czasem bardzo 
intensywnego  działania;  z  powodze-
niem zrealizowaliśmy aż 5 projektów 
rekrutacyjnych.  Druga  połowa  roku 
jest, jak zwykle, spokojniejsza, ale to 
nie znaczy, że mniej pracowita. Wio-
sna i lato upłynęły na projektach wy-

jazdowych  i  częstych  spotkaniach  w 
Warszawie,  natomiast  jesienią  głów-
nie nadzorujemy rozmowy rekrutacyj-
ne przeprowadzane na Skypie.
  To  był  wyjątkowy  rok,  rok  wielu 
zmian i nowych początków. Już teraz 
trwają  rozmowy,  negocjacje  i  przy-
gotowania, aby rok 2017 rozpocząć z 
nową  energią  i  gotowością,  by  przy-
szłość ludzi uczynić lepszą. 
  Wszystkim  naszym  Kandydatom, 
Współpracownikom  i  Przyjaciołom 
życzymy  pełnych  miłości  i  spoko-
ju  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Niech 
Nowy Rok przyniesie odrobinę szczę-
ścia, która  sprawi,  że wszystkie pod-
jęte działania zakończą się sukcesem.
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