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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda (BPS/043-24-

1073/21) złożone podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 maja 2021 r., uprzejmie 

proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia były uzasadnione 

koniecznością optymalizacji pracy Ministerstwa i lepszego podziału zadań wewnątrz 

Urzędu. Zadania związane z kadrami medycznymi, realizowane dotychczas przez 

Departament Pielęgniarek i Położnych i Departament Kwalifikacji Medycznych 

i Nauki są kontynuowane przez nowo powołaną komórkę organizacyjną, tj. Departament 

Rozwoju Kadr Medycznych. Przedmiotowe zmiany służą uzyskaniu synergii 

w obszarach, w których zadania były realizowane dotychczas przez ww. odrębne 

komórki organizacyjne, w szczególności: prowadzenie spraw związanych z realizacją 

specjalizacji kadr medycznych, gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów 

medycznych oraz współpraca z samorządami zawodowymi zawodów medycznych. 

Podział funkcjonalny ww. komórek organizacyjnych przebiegł w sposób naturalny przez 

przeniesienie części zadań i zasobów osobowych do innych komórek organizacyjnych, 

bez pozostawiania obszarów nakładających się na siebie kompetencji, czy też 

pozostawiania obszarów bez właściwości merytorycznej. 
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Pragnę zapewnić, że reorganizacja w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia nie 

generuje utrudnień w relacjach z przedstawicielami środowiska zawodowego 

pielęgniarek i położnych. 

Minister Zdrowia jest otwarty na dialog i konstruktywną współpracę na rzecz 

rozwiązywania bieżących kwestii, jak i uzgadniania rozwiązań systemowych w ochronie 

zdrowia, celem wypracowania oraz wdrożenia korzystnych rozwiązań dla szeroko 

rozumianych kadr medycznych, w tym dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Odnosząc się natomiast do projektowanych rozwiązań dotyczących integracji Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwane dalej „CKPPiP” z Centrum 

Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „CMKP”, uprzejmie wyjaśniam, 

że pierwsze rozmowy w tym zakresie odbyły się z przedstawicielami samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych już w pierwszym kwartale 2020 r. Podczas 

spotkania przedstawione zostały argumenty przemawiające za praktycznymi aspektami 

proponowanych rozwiązań. Głównym z nich jest zbieżność zadań, jakie realizowane są 

przez CKPPiP i CMKP z zakresu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. 

Uprzejmie informuję, że CMKP realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy 

dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników 

medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 

wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia 

i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Zasadnym jest więc, aby doświadczenia 

CMKP mogły przełożyć się również na obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych. Przewiduje się, że planowane działanie przyczyni się do integracji tych 

zawodów medycznych oraz stworzenia równych warunków do dalszego kształcenia 

i rozwoju wszystkim zawodom medycznym oraz wymiany doświadczeń pomiędzy nimi, 

a w efekcie do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pragnę dodatkowo podkreślić, że projektowane przepisy nie ingerują w dotychczasową 

rolę samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jaką pełni w kształceniu 

podyplomowym tych grup zawodowych, w tym również jako organizator kształcenia 

podyplomowego, tym samym okręgowe izby pielęgniarek i położnych na obecnych 

zasadach będą mogły być organizatorami kształcenia podyplomowego i w dalszym 

ciągu będą mogły wykorzystywać i rozwijać posiadaną infrastrukturę oraz zdobyte 

doświadczenie w tym zakresie.

Jednocześnie, mając na uwadze złożoność problematyki dotyczącej szeroko rozumianej 

reformy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym również kwestie 

dotyczące integracji CKPPiP z CMKP, uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są 
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dalsze rozmowy z Przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które 

mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w tym obszarze. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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