Bruksela, 9 października 2013 r.

Koniec 10-Letniego sporu o polskie Pielęgniarki i Położne

Szanowni Państwo!
Drogie Panie!
Kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich pielęgniarek i położnych od dzisiaj uznawane są w
całej Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek i położnych
w UE!
Po latach niełatwych negocjacji, wszystkie polskie pielęgniarki i położne będą mogły w pełni
korzystać ze swobody przemieszczania się i podjęcia pracy w dowolnie wybranym państwie Unii! To,
co nie udało się w 2005 roku, udało się teraz w październiku 2013 roku!
Z przyjemnością informuję Państwa, że dzisiaj Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w
Strasburgu przyjął w głosowaniu moje poprawki dotyczące dyrektywy w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych, dzięki którym kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich
pielęgniarek i położnych, włączając absolwentki liceów medycznych czy studium medycznego,
będą uznawane na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek w Unii
Europejskiej. A mówimy tutaj o niemałej grupie zawodowej, bo ponad 70% czynnych zawodowo
polskich pielęgniarek to właśnie absolwentki liceów medycznych czy studium medycznego.
Cieszy mnie fakt, że te od lat oczekiwane rezultaty udało się osiągnąć dzięki licznym spotkaniom i
rozmowom z posłami do Parlamentu Europejskiego, z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz
nieustanne przedstawianie naszych postulatów na forum Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów, a także spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, w szczególności z
zaangażowanymi w sprawę Paniami: z Dyrektor Danutą Czarnecką oraz z Dyrektor Beatą Cholewką
oraz z przedstawicielami polskich pielęgniarek i położnych, w szczególności z Panią Dorotą Gardias,
wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych, byłą przewodniczącą Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz z Panią Marią Brzezińską, ekspertem FZZ, byłą
przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz innymi osobami, które
również wniosły swój wkład w prace nad dyrektywą.
To ogromny sukces, bo nie tylko daje równe szanse na rynku pracy naszym polskim pielęgniarkom,
ale też pokazuje, że ponad 10-letnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej przekonało do nas
pozostałe państwa członkowskie, które traktują nas jak równego partnera.
Uwzględnienie polskiego postulatu było dla mnie osobiście ogromnie ważne, ponieważ spełnia on
oczekiwania naszych obywateli odnośnie do równego traktowania w pełni wykwalifikowanych
pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Wszystkie nasze pielęgniarki i położne bez wyjątku,
posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i walczyłam właśnie o to, aby były docenione w Unii
Europejskiej, i to się udało.
Po wdrożeniu tych przepisów do krajowych porządków prawnych wszyscy zainteresowani będą
mogli korzystać z możliwości, jakie dają zawody pielęgniarskie.
Kochane Panie, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie i udostępnienie powyższych
informacji jak najszerszemu gronu pielęgniarek i położnych.
Z poważaniem,

Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego

