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wykonywać toalety, karmienie, zmianę opatrunku. Oddział funkcjonuje dzięki 
pomocy opiekunów medycznych.
• W szkołach policealnych roczny, darmowy kierunek „opiekun medyczny” 
przyciąga chętnych w liczbie 5-6 osób w grupie. Inne kierunki - administra-
cyjne, kosmetyczne, fryzjerskie, technik bhp  mają pełne nabory, tj. około 30 
osób w grupie (mimo że tutaj jest wiele kierunków płatnych)! I tak jest od lat! 
• Ja też ukończyłam liceum medyczne i pamiętam te dobre czasy, gdy pielę-
gniarki miały tylko takie wykształcenie. Młodzi tego nie rozumieją, ale to były 
najpiękniejsze czasy pielęgniarstwa. Nikt nikomu nie zazdrościł, nikt się nie 
wyróżniał. Teraz obserwuję pęd pielęgniarek do nauki, ale nie do pracy - taki 
wyścig szczurów.
• Ludzie, co za zacofanie z tymi liceami medycznymi! Cały świat przygo-
towuje pielęgniarki na poziomie uniwersyteckim! Są przecież opiekunowie! 
Pielęgniarka to ma być elita, a nie popychadło - do pampersów, do sprzątania, 
do usługiwania doktorom... 
• Ukończyłam 5-letnie liceum medyczne i naprawdę byłam dobrze przygoto-
wana do wykonywania zawodu. Na praktykach były instruktorki, pod okiem 
których uczyłam się wszystkiego. Mam na myśli typowe czynności pielęgniar-
skie, tj. pobieranie krwi, iniekcje, zakładanie wkłuć dożylnych i sondy żołąd-
kowej, cewnikowanie, opatrunki. Po podjęciu pracy trzeba było się jeszcze 
dużo uczyć, nabierać wprawy, dokształcać się. Powrót do LM to bardzo głupi 
pomysł. Jak można się cofać w rozwoju, wywracać wszystko do góry nogami? 
• Nie o to chodzi, że pielęgniarki po studiach są lepsze od tych po liceum. Tu 
chodzi o szacunek. Teraz go nie mamy ani wśród społeczeństwa, ani wśród 
większości lekarzy. Wiem: miarą szacunku nie jest wykształcenie, tylko czy-
ny. Jednak nasze czyny nikogo nie obchodzą. Nikogo nie interesują dziesiątki 
uratowanych istnień ludzkich. Więc zdobywajmy wiedzę, zdobywajmy wy-
ksztalcenie uniwersyteckie. Mówmy z dumą: jestem pielęgniarką, mam tytuły 
magistra i specjalisty, a wszystko osiągnęłam dzięki sobie samej.
• Ja skończyłam studia wyłącznie po to, aby móc wyjechać za granicę. Znam 
pielęgniarki po liceum medycznym, które w zawodzie pracują od 30 lat, są to 
wspaniałe i niesamowicie mądre kobiety, niejeden lekarz uczył się od nich, 
jak traktować pacjenta. Teraz młode dziewczyny też powinny korzystać z ich 
ogromnej wiedzy, ale ich nie ma - nie ma młodych pielęgniarek!
• A która młoda dziewczyna pójdzie do liceum mając świadomość, że nie 
tylko nigdy dobrze nie zarobi, ale i nie wyjedzie do pracy za granicę? Licea 
medyczne otworzą się lub nie, ale chętnych nie będzie!
• Uważam, że powrót do liceów pielęgniarskich jest niedopuszczalny. Na tym 
etapie rozwoju technologii medycznych jest to absurdalne. Zamiast tworzyć 
nowy twór asystenta pielęgniarskiego i wracać do liceów medycznych, wy-
starczy przedłużyć kształcenie opiekunów medycznych z systemu rocznego do 
dwuletniego i zwiększyć ich uprawnienia.
• Nie jestem za wprowadzaniem liceów, ale nie dlatego, że pielęgniarki były 
dawniej gorzej wykształcone niż teraz. Uważam, że były lepiej wykształcone. 
Chodzi o to, że ministrowi lepiej i wygodniej jest obniżać rangę zawodu, a w 
konsekwencji i wynagrodzeń. 
• Oj, marzy się doktorom i dyrektorom powrót do ery „sióstr”. Uniwersalna, 
tania, cicha, potulna! Jak na to pozwolimy, to będzie koniec polskiego pielę-
gniarstwa! 
Może niech zrobią trzymiesięczny kurs pielęgniarstwa, żeby zapełnić szpitale 
„siostrzyczkami służącymi”.
• Bardzo dobre rozwiązanie z przywróceniem liceum medycznego. Całe 
szkolnictwo wymaga naprawy i kształcenia na średnim i policealnym pozio-
mie zawodowym. Magistrem jest już prawie każdy, ale brakuje ludzi do pracy, 
nie do zarządzania. Pielęgniarek jest tak mało, że niedługo nie będzie kim 
zarządzać.
• Uważam, że licea medyczne powinny wrócić i kształcić asystentów pie-
lęgniarek. Nie każdego stać na studia i nie wszyscy chcą je robić. W dobie 
ogromnego kryzysu pielęgniarskiego powinniśmy poważnie się zastanowić. 
Już jest bardzo źle, a z każdym dniem będzie gorzej. Pracujemy na 2-3 etaty i 
dłużej tak nie chcemy, tylko żal pacjentów i szpitali, które proszą nas o dodat-
kowe dyżury, bo nie mają personelu.
• Pierwszy dobry pomysł ministra zdrowia. Jeśli nie wrócimy do kształce-
nia pielęgniarek na poziomie średnim, to zostaniemy bez pielęgniarek. Jestem 
pielęgniarką po studiach i uważam, że wszystkiego mogłabym się nauczyć w 
liceum medycznym albo w studium policealnym. Nie trzeba do tego poziomu 
wyższych studiów.
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  Agenttura to rzetelnie działająca agencja pracy na terenie Niemiec.  
   Starannie wyselekcjonowane oferty pracy, wysoki poziom płac oraz kompleksowa obsługa,  
   gwarantują tobie sukces i zadowolenie. Umożliwiamy łatwy start w życie zawodowe i tworzymy kariery.  
 
 Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku z możliwością podjęcia pracy bezpośrednio w instytucjach 

medycznych z którymi kooperujemy i zapewnij sobie przyszłość w dynamicznie rozwijającej się branży. 
 

 Oferujemy umowę o pracę w oparciu o niemieckie prawo pracy, stałe zatrudnienie, elastyczny wymiar 
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 Gwarantujemy profesionalną obsługę, pomoc przed podjęciem pracy i podczas pobytu w Niemczech. 
Uczestniczymy w procesie uznania kwalifikacji zawodowych, w poszukiwaniu mieszkania oraz 
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 Wymagany poziom języka niemieckiego – B2. 
   
   Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak już wiele innych osób dotychczas. 

R E K L A M A

Planowane zmiany w kształceniu pielęgniarek 

Interpelacja poselska do ministra 
zdrowia w sprawie planowanych 
zmian w kształceniu pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze,
kieruję niniejszą interpelację jako wy-
raz przekazania bezpośrednio do Mini-
sterstwa stanowiska wyrażonego przez 
samorząd zawodowy pielęgniarek i 
położnych w związku z planowanymi 
zmianami dotyczącymi sposobu kształ-
cenia w zawodzie pielęgniarki w formie 
liceów medycznych.
 Przedstawiciele tego zawodu są za-
niepokojeni działaniami Ministerstwa 
Zdrowia, które prowadzić mają do 
zmian systemowych w obszarze kształ-
cenia pielęgniarek. Zgodnie z założe-
niami rządu planowany jest powrót do 
kształcenia zawodowego na poziomie 
liceów medycznych. Zdaniem niektó-
rych okręgowych izb pielęgniarek i 
położnych zrealizowanie tego pomysłu 
spowoduje spadek zaufania społecz-
nego do tego zawodu oraz obniżenie 
poziomu rozwoju tej profesji. W kon-
sekwencji doprowadzić to może do za-
grożenia dla jakości świadczonej opieki 

zdrowotnej. Ponadto sugerowane przez 
Ministerstwo koncepcje stanowią zupeł-
ną zmianę kierunku, jaki od kilku dekad 
został obrany na świecie, postulujący 
intensywny rozwój pielęgniarstwa jako 
wysoko kwalifikowanego zawodu, ale 
także dziedziny nauki. Zdaniem samo-
rządu zawodowego proponowane przez 
Ministerstwo zmiany wcale nie dopro-
wadzą do rozwiązania problemu braku 
wystarczającej liczby pielęgniarek z 
Polsce, a zgoła odmiennie - spowodu-
ją spadek atrakcyjności zawodowej tej 
branży. Nie wypada wręcz zgodzić się 
z założeniem, iż obniżenie poziomu 
wykształcenia pielęgniarek wpłynie 
korzystnie na jakość pielęgnacji pacjen-
tów i ich bezpieczeństwo.
 W związku z powyższym uprzejmie 
proszę Pana Ministra o udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania:
1. Na jakim etapie znajdują się obecnie 
prace nad systemową zmianą sposobu 
kształcenia pielęgniarek w Polsce? Pro-
szę o przekazanie informacji na temat 
rozważanych kierunków zmian.
2. Z jakimi podmiotami oraz w jaki 
sposób konsultowane są planowane 

zmiany? Czy propozycje Ministerstwa 
spotykają się z ich aprobatą? Jeśli nie, 
proszę o udzielenie odpowiedzi: co jest 
tego powodem?
3. W jaki sposób Ministerstwo argu-
mentuje obrany przez nie kierunek, 
prowadzący do kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki w formie liceów medycz-
nych?
4. Jaka będzie różnica programowa w 
porównaniu z dotychczas obowiązują-
cymi procedurami w tym zakresie?
5. Jaki będzie koszt dla budżetu pań-
stwa wprowadzenia planowanych zmian 
oraz jakie są prognozowane przez Mini-
sterstwo rezultaty w płaszczyźnie jako-
ści świadczonych usług, zniwelowania 
deficytu specjalistów na tym rynku oraz 
atrakcyjności tego zawodu? W skrócie, 
jakiej sytuacji oczekuje Ministerstwo w 
kilkuletniej perspektywie?
 Z góry serdecznie dziękuję za udzie-
lenie odpowiedzi na niniejszą interpela-
cję.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Niemczyk
Poseł na Sejm RP
19 lipca 2016 roku
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