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CzJonkowie Zespolu
do wspólpracy przy realizacji zadalI
zwiazanych z koo/'(~vnacja uznmvania

kwalifikacji w zawodach regulowanychidziulalnoschtch

SzarlOHmi Panstwo,

ponizej przedstawiam informacje z dwóch spotkan; Grupy Koordynatorów ds. Uznawania
K\valiI1kacji Zawodowych oraz Osrodków Informacji, które odbyly sie w BrukseJi w dniach
22-23 czerwca 2009 r. (wedlug kolejnosci punktów agendy). Wspomniane spotkania
zorganizowane przez Komisje Europejska dotyczyly w glównej mierze spraw wynikajacych
z przepisów dyrektywy 20051361PVE Parlarnentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzdnia
2005 r, w sprawie uznawania kwalifikacji zm'llodow"vch.

SPOTKANIE GRUPY KOORDYNATORÓW - 22 CZERWCA 2009 R.

UWAGA'" - - - -,-••• Jest to wyciag z dokumentu liczacego 12 stron. Przedstawiony fragment

dotyczy kwestii studiów pomostowych dla pielegniarek i poloznych w kontekscie skrócenia ich
czasu trwania, uprawnien zawodowch (statusu zawodowego) pielegniarek absolwentek liceów

, medycznych w porównianiu z absolwentami studiów pomostowych. Mariusz Mielcarek

4. ProgrampomostOlllY dla polrkicl( pielegniarek ipoloznyclt.
PL (przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia), zgodnie z instrukcja przedstawil argumenty
uzasadniajace nowelizacje rozporzadzenia Ministra ZdrO'wia z dnia l! maja 2004 r,
tv sprawie szczegÓlO\t'ych warunkó.v prowadzenia studió.v zmvodoH')/ch na kierunku
pielegniarstwo lub poloznictwo przeznaczonych dla pielegniarek i poloznych posiadajacych
.hpiadecn.vo dojrzalo.fci i bedacych absolwentami liceów me(~ycznych oraz medycznych szkÓl
zawodowych k.s'zIalcacych HI zawodzie pielegniarki ipolotnej (Dz, U. Nr ] l o poz. ! J 70).
PL zaprezentowala porównanie liczby godzin ksztalcenia absolwentów liceum medycznego
dokonane w nU11ach Peer Review w zestawieniu z zweryfikowanym ksztalceniem po 2004 L,
zwracajac jednoczesnie uWage na niepelne wyliczenia j niedoszacowania w okresie
przedakcesyjnym, z\\:iazane prawdopodobnie z przyjetej \v6wczas metodologii Jiczenia
godzin. PL poinformowala, ze wniosek skrócenia studiów pomostO'\vych uzyskal poparcie
Europejskiej Federacji Stmvarzyszen Pielegniarskich (13FN), a pismo popierajace dola~zono
do przekazanych pailstwom czlonkowskim dokumentów. PL zywi przekonanie, ze Grupa
Koordynatorów przychyli sie do tego wniosku. Ponadto wyrazila nadzieje na. wprowadzenie
skróconych studiów juz w roku akademickim 2009/2010.
KE zwr6cila sie do pat1stw czlonkowskich z pytaniem, czy wyrazaja zgode na propozycje
Polski. DE zadaly pytanie, dlaczego w projekcie rozporzadzenia uwzglednia sie tylko jedna
sciezke (a - I 100 godzin) - w poprzednim rozporzadZCI1i11funkcjonowaly dwie sciezki (a i b)
KE poinformowala, ze wczesniejsze wyIic;wuia oparte byly na przedlozonych przez Polske
danych. Aktllalnie w Polsce dokonano szczegóJowej analizy, która stwierdza, ze od ]981
roku liczba godzin ksztalcenia wynosi 3600, a przed rokiem 198] jest ich niewiele mniej. Rok
198 I jest rokiem granicznym.
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KE snvierdz1la, ze Polski wniosek jest u7Ao'1.sadniony.DE prosily o wyjasnienia, czy sa róznice
w trakw\vaniu w Polsce absolwentów liceów medycznych i studiów pomostowych.
W odpowiedzi PL \vyjasnila, absolwenci liceów medycznych sa traktowani na równi
z licencjatem. Jes1i chodzi o upra\Y'nienia zawodowe to pielegniarki wykonuja te same
czynnosci zawodowe. Po tym toku ksztalcenia pielegniarki moga uznac 5\'Wjc kwalifikacje
w punstwach czlonkowskich UE.
UK odpowied7jala, ze potrzebuje wiecej czasu na analize wniosku PL.
AT poinformowala, ze brak jest wymogu doswiadczenia zawodD'vego, aby rozpoc:zac studia
pomostO\ve i zadala pytanie, dlaczego nalezy dokonac proponov"anej zmiany, przeciez
istnieje art 33 ust. 2 lit a i b. Ponadto AT zakomunikowala, ze \v propozycji polskiej brakuje
tresc i pro gramovvych.
W odpowiedzi Polska stwierdzila, ze do~hviadczenic zawodowe nic bylo nigdy warunkiem
rozpoczecia ksztalcenia na studiach pomostD':vych, prawda jest jednak, ze osoby, które
podejmuja te forme ksztalcenia legitymuja sie wieloletnim doswiadczeniem zawodowym,
poniewaz tok ksztalcenia w liceach medycznych zakonczyl sie 13 lat temu. Ponadto
\v odpowiedzi na pytanie AT, PL dodala, ze art. 33 ust. 2 Ht a i b nie ma zwiazkl1 z usL 3,
który dotyczy studiÓw pomostowych.
DE zadala pytanie, jaki jest status absolwentów liceów medycznych w porównaniu do
absolwentÓw studiów pomostowych.
PL odpowiedziala, ze w krajo',vych przepisach licealistki maja te same prawa w Polsce, co
osoby po studiach pomosto\vych, a koniecznosc uzupelnienia brakujacej liczby godzin sluzy
uzmmiu kwalifikacji w panstwach czlonkowskich UE.
DE zasugerowala po'\volanie podgrupy do przeanalizowania vvniosku PL.
\V odpowiedzi KE stwierdzila, ze powolanie podgrupy wymaga dluzszego ez,1SU, wioec
sugeruje, aby pnedstawiciele DE, AT i UK spotkali sie 7. przedsta\vicie!ami PL celem
przedyskutowania i przedlozenia przez PL dodatkowych wyjasnieIl. Ostatecznie LIstalono, ze
wszelkie \vatpliwosci beda v.;yjasnione w kontaktach d\vustrmmych.
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