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Odpowiedź na interpelację nr 7174 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Pana Pawła Papke Posła 

na Sejm RP w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej. 

 

 

Szanowny Panie Pośle, 

 

uprzejmie informuję, że w związku z planowanymi zmianami w systemie 

oświaty, Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą 

o rozważenie włączenia do systemu oświaty kształcenia w zawodzie 

pielęgniarki. W zakresie tym Minister Zdrowia zgłosił również, w toku uzgodnień 

międzyresortowych, propozycje zmian w procedowanych projektach: ustawy 

Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe.  



 

Zgodnie z treścią pisma z dnia 21 września 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.42.2016), 

Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje robocze w przedmiotowym zakresie 

z Krajowym Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych 

celem zapewnienia zgodności rozważanego sposobu kształcenia pielęgniarek 

z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/EU z dnia 20 listopada 

2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym. 

W związku z tym, że propozycja Ministra Zdrowia dotycząca umożliwienia 

kształcenia w zawodzie pielęgniarka w ramach systemu oświaty wymaga 

przeprowadzenia szczegółowej analizy, Minister Edukacji Narodowej 

w procedowanych projektach ustaw nie uwzględnił propozycji Ministra Zdrowia 

w tym zakresie. Jednakże resort edukacji współpracuje z resortem zdrowia 

w przedmiotowej sprawie. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w systemie oświaty kształcenie odbywa 

się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego1. 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów 

szkolnictwa zawodowego na wniosek ministra właściwego w zakresie danego 

zawodu. W przypadku zawodu pielęgniarka ministrem właściwym jest Minister 

Zdrowia, który powinien dokonać oceny uzasadnienia wprowadzenia zawodu 

do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie i rodzaju szkoły) z punktu 

widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz biorąc pod uwagę 

wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach regulujących funkcjonowanie 

danego obszaru. 

Wniosek Ministra Zdrowia dotyczący umożliwienia kształcenia w zawodzie 

pielęgniarka (wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego) powinien zawierać: 

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, 

wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, 

sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą 

przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

wyodrębnionych w ramach tego zawodu; 

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie; 

                                            
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7, ze zm.) 



 

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy; 

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. 

Do wniosku powinna być dołączona opinia organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz. U. poz. 1240). 

W świetle powyższego, Minister Zdrowia jako minister właściwy dla zawodu 

przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi środowiskami przed złożeniem 

wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zawodu pielęgniarki 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ponadto Minister Zdrowia 

ocenia ewentualne skutki finansowe proponowanych zmian oraz źródło ich 

finansowania. 

Przedkładając powyższe informacje, uprzejmie proszę Pana Posła o ich 

przyjęcie. 

 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Teresa Wargocka 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


