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Sz. P.  
Wiceprezes NRPiP 
Sebastian Michał Irzykowski 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
ul. Pory 78/10 
02-757 Warszawa 
 
 

 
 

Szanowny Panie,  

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.04.2021 r. wyrażającego Pana oburzenie w związku z 

nadaniem przez naszą firmę nazwy projektowi szkoleniowemu skierowanemu do 

pielęgniarek - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych średniego personelu 

medycznego województwa pomorskiego”, pragnę złożyć na Pana ręce przeprosiny 

oraz wyjaśnienia. 

 

Aktualny status zawodowy pielęgniarek i położnych jest nam bardzo dobrze znany – bez 

tej wiedzy niemożliwe byłoby sprawne poruszanie się w zasadach udzielania wsparcia 

finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla tej grupy zawodowej, 

różnorodnej przecież pod względem wykształcenia.  Jednakże rozumiemy, iż określenie 

„średni personel medyczny” użyte w nazwie projektu jest krzywdzące dla pielęgniarek i 

położnych. W pierwotnych założeniach projektu grupa docelowa składać się miała 

wyłącznie z pań pielęgniarek legitymujących się wykształceniem średnim medycznym 

(wskaźnik realizacji projektu). Dokonano nieuprawnionego skrótu logicznego zestawiając 

wskaźnik realizacji projektu z określoną tytułem grupą docelową uczestników projektu. 

Stwierdzenie „średni personel medyczny” został zatem użyty w tytule końcowego projektu 

na skutek błędu i niedopatrzenia. Błąd ten nie został zauważony na etapie składania 

finalnego wniosku o dofinansowanie, za co przepraszam, licząc na wyrozumiałość pań 
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pielęgniarek i położnych – nie było naszą intencją zaniżanie statusu zawodu pielęgniarki i 

położnej.  

 

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż został już skierowany do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (instytucji pośredniczącej) wniosek o zmianę nazwy projektu 

na „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego województwa 

pomorskiego” nr RPPM.05.05.00-22-0174/19. 

 

Zobowiązujemy się również do przesłania w dniu 13 kwietnia 2021 r. oficjalnych wyjaśnień 

oraz przeprosin – w formie niniejszego listu otwartego – do jednostek organizacyjnych 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych (Naczelnej Izby Pielęgniarek i 

Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku) wraz z prośbą o publikację niniejszego listu na 

stronach internetowych ww. instytucji. 

Niniejszy list otwarty zostanie również opublikowany w dniu 13 kwietnia 2021 r. na stronie 

internetowej firmy COM-BO Mariusz Wróblewski oraz w mediach społecznościowych. 

 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Wróblewski 

COM-BO 
 
 

 
 

 
 


