
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego 

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
Niniejsze oświadczenie składam po interwencji ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Poli-

cealnego Szkolnictwa Medycznego i Społecznego MEDIS. Dotyczy ono rozporządzenia z dnia 23.12.2011 r. 
o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dotyczącego wygenerowania kształcenia w zawodach 
ratownika medycznego i dietetyka. 

Szczególne zdziwienie budzi fakt, że w przypadku kształcenia w zawodzie dietetyka decyzja nie była po-
przedzona konsultacjami. 

Wydaje mi się, że teza, iż poprzez kształcenie w powyższych zawodach tylko w ramach studiów osiągnie 
się lepsze rezultaty, jest błędna. Przedstawiciele szkół policealnych wielokrotnie przedstawiali argumenty 
świadczące o wysokim profesjonalizmie ich absolwentów. Istnieje obawa, że siła lobby akademickiego ma 
wpływ na przejmowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia. 

Absolwenci szkół policealnych otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass, 
czyli dokument potwierdzający uznanie ich kompetencji w państwach UE. Unia Europejska nie wydała żad-
nej dyrektywy nakazującej kształcenie średniego personelu medycznego na poziomie licencjackim – w więk-
szości krajów UE pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów itp. kształci się na poziomie police-
alnym. 

Przeniesienie kształcenia w zawodach ratownika medycznego i dietetyka na wyższy poziom nauczania 
uzasadnia się faktem, że efekty kształcenia w tych zawodach przypisane są do poziomu piątego ERK, to zna-
czy krótkiego cyklu kształcenia w szkolnictwie wyższym. Załącznik drugi do wymienionego zalecenia okre-
śla deskryptory definiujące poziomy europejskich ram kwalifikacji. Efekty uczenia się odpowiadające po-
ziomowi piątemu obejmują obszerną specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną wiedzę w danej dziedzinie 
pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy. 

Samodzielność w podejmowaniu decyzji ma uzasadniać konieczność kształcenia w ramach wymienionych 
wcześniej zawodów na poziomie licencjatu. Argument ten wydaje się być nietrafiony, ponieważ zawody te 
nadal będą zawodami o charakterze wykonawczym i decyzyjność będzie ograniczona tylko do zakresu posia-
danych kompetencji zawodowych. Przeniesienie kształcenia pielęgniarek, fizjoterapeutów, analityków me-
dycznych na poziom wyższych studiów zawodowych nie zwiększyło ich samodzielności, gdyż tak jak 
w przypadku pozostałych zawodów medycznych zdecydowaną większość czynności zawodowych wykonują 
oni wyłącznie na zlecenie lekarza. W zawodach ratownika medycznego i dietetyka sytuacja jest identyczna. 

Mając na uwadze efektywność szkolenia kadr medycznych oraz aspekt ekonomiczny, warto budować wie-
lostopniowy system kształcenia fachowego personelu medycznego. 

Poziom I – szkoły policealne – kształcenie profesjonalnej kadry odpowiadającej w pełni profilom po-
szczególnych zawodów medycznych, posiadającej pełne kwalifikacje przewidziane dla danego zawodu. 

Uzasadnienie: szkoły policealne kształcą personel medyczny wykonawczy – duży nacisk położony jest na 
wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób umiejętności praktycznych popartych odpowiednią wiedzą teo-
retyczną. 

Szkoły medyczne posiadają odpowiednią nowoczesną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną i podno-
szącą kompetencje kadrę dydaktyczną. Realizują program oparty na ćwiczeniach i zajęciach praktycznych 
prowadzonych w niewielkich grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Szkoły po-
siadają wieloletnie doświadczenie i tradycję w kształceniu średniego personelu medycznego. O jakości 
kształcenia świadczą wyniki uzyskiwane przez absolwentów tych szkół na egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje – zdawalność jest na poziomie 80–90%. 

Poziom II akademicki – wyższe studia zawodowe – kształcenie specjalistyczne, kształcenie w zakresie 
medycyny klinicznej. 

Uzasadnienie: kształcenie akademickie polega przede wszystkim na wyposażeniu studentów w wiedzę 
teoretyczną, zaś mniejszy nacisk kładzie się na kształtowanie umiejętności praktycznych. 

Doskonale można poszerzać kompetencje fachowych kadr medycznych, realizując kształcenie specjali-



styczne, na przykład w zakresie medycyny klinicznej, metod terapeutycznych, ratownictwa specjalistycznego 
i tym podobnych. Jest to możliwe w ramach: studiów uzupełniających magisterskich (lub jednolitych magi-
sterskich); kształcenia medycznych kadr koordynujących i zarządzających; kształcenia specjalistycznego 
w zakresie medycyny klinicznej; kształcenia kadr badawczych. 

Analizując dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem w systemie akademickim pielęgniarek, 
położnych i fizjoterapeutów, jednoznacznie można stwierdzić, że pomimo wzrostu prestiżu tych zawodów 
i wzbogacenia zakresu wiedzy teoretycznej obniżył się niestety poziom umiejętności praktycznych związa-
nych z realizacją zadań przewidzianych dla tych zawodów. 

Przedstawiając powyższe argumenty, wznoszę o ponowne rozpatrzenie treści rozporządzenia z 23 grudnia 
2011 r., warto bowiem zachować dorobek szkolnictwa policealnego i nie ryzykować braku na rynku tak po-
trzebnych zawodów w przyszłości. 

Z wyrazami szacunku 
Ireneusz Niewiarowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




