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NALENIE ZAWODOWE

R E K L A M A

  Zgodnie z ustawą o zawodach pie-
lęgniarki i położnej kształcenie pody-
plomowe może odbywać  się poprzez 
kursy:
• dokształcające,
• specjalistyczne,
• kwalifikacyjne
oraz szkolenia specjalizacyjne.
  Organizatorami  powyższych  form 
kształcenia  podyplomowego  mogą 
być  między  innymi  okręgowe  izby 
pip.
Warto podkreślić, że na rynku szkoleń 
dla pielęgniarek i położnych funkcjo-
nują nie tylko okręgowe izby pip, ale 
także firmy prywatne.
W  tej  sytuacji  patologią,  w  najszer-
szym  znaczeniu  tego  słowa,  jest 
przyznanie w przedmiotowej ustawie 
okręgowym  izbom  pip  prawa  do  ... 
kontroli  innych  podmiotów  prowa-
dzących działalność szkoleniową.
Przecież  na  rynku  szkoleń  dla  pielę-
gniarek i położnych istnieje KONKU-
RENCJA!
Przedziwna  to  sytuacja,  kiedy  jedna 
firma ma prawo kontrolować inną fir-
mę - konkurencyjną. Sytuacja patolo-
giczna. Korupcjogenna.

  Zespół  kontrolny  z  izby  pip może 
np.  badać opinię  uczestników kształ-
cenia o kadrze dydaktycznej realizują-
cej  zajęcia,  uczestniczyć w  zajęciach 
dydaktycznych  w  charakterze  obser-
watora.  I  to  wszystko  w  firmie  kon-

kurencyjnej. Izba pip „monitoruje re-
alizację wydanych zaleceń np. wizyty 
pokontrolne”.

  A kto w takim razie ma prawo kon-
trolować  okręgowe  izby  w  zakresie 
prowadzonych szkoleń?
Okręgowe  izby może kontrolować  ... 
naczelna izba pip.
Naczelna izba pip to organ składający 
się  z  75  osób, w  tym  z  45  przewod-
niczących okręgowych izb pip (stano-
wią większość w radzie), czyli przed-
stawicieli  instytucji,  które  prowadzą 
przedmiotowe  szkolenia.  Naczelna 
izba  pip  ustala  roczny  plan  kontroli 
ośrodków szkoleniowych, wydaje za-
lecenia pokontrolne, prowadzi rekon-
trole. Ma ogromne kompetencje.
Cytuję z uchwały naczelnej izby pip:
„Jeżeli  NRPiP/ORPiP  stwierdzi,  że 
organizator  kształcenia  rażąco  naru-
sza warunki wykonywania działalno-
ści  objętej  wpisem,  o  których mowa 
w  art.  75  ust.  3  pkt  3  ustawy  o  za-
wodach,  nie  zastosuje  się  do  zaleceń 
pokontrolnych, o których mowa w art. 
82  ust.  12  pkt  1  oraz  złoży  niezgod-
ne ze stanem faktycznym oświadcze-
nia, o których mowa w art. 76 ust. 2, 
organ  prowadzący  rejestr  wykreśla 
organizatora  kształcenia  z  rejestru  w 
drodze  uchwały  o  zakazie  wykony-
wania działalności objętej wpisem do 
rejestru”.
Ciekawe,  czy  takie  same  przesłanki 

będą musiały wystąpić, aby wypełnić 
pojęcie „rażąco” w sytuacji, kiedy na-
czelna izba będzie prowadzić kontrolę 
ośrodka  szkoleniowego  prowadzo-
nego  przez  izbę  okręgową  pip  oraz 
w  sytuacji,  kiedy  okręgowa  izba  pip 
będzie  prowadzić  kontrolę  ośrodka 
szkoleniowego  prowadzonego  przez 
konkurencyjną firmę np. prywatną lub 
stowarzyszenie.
Podsumujmy:  Okręgowa  izba  pip 
jako podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą  w  zakresie  szkoleń  pie-
lęgniarek  i  położnych  ma  ustawowe 
kompetencje do wydania zakazu pro-
wadzenia przedmiotowej działalności 
przez konkurencyjną firmę. Natomiast 
sama  jest  kontrolowana  przez  organ, 
w  którym  większość  stanowią  prze-
wodniczący  okręgowych  izb,  które 
mają prawo prowadzić działalność w 
tym zakresie. 

Porównajmy: 
Do  Lidla  przychodzi  kontrola  Sane-
pidu.  Zespół  kontrolny  tworzą  pra-
cownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W 
pielęgniarstwie możliwe!
Do Biedronki przychodzi kontrola Sa-
nepidu. Zespół kontrolny to pracowni-
cy  ...  Biedronki. NIEMOŻLIWE? W 
pielęgniarstwie możliwe!
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Ciąg dalszy wykazu ze strony 3
Województwo opolskie
1) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Województwo podkarpackie
1) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
6) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
7) Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
8) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Województwo podlaskie
1) Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
6) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Województwo pomorskie
1) Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
4) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
6) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Województwo śląskie
1) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
6) Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
7) Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
8) Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
9) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
10) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
11) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
12) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Województwo świętokrzyskie
1) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Województwo warmińsko - mazurskie
1) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
5) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Województwo wielkopolskie
1) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
6) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
7) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
8) Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
9) Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Województwo zachodniopomorskie
1) Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2) Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
3) Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
4) Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Patologia w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Patologia na rynku szkoleń
W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zawarto regulacje prawne. Patologiczne 
i korupcjogenne. Sytuujące w uprzywilejowanej pozycji na rynku usług szkolenio-
wych ... okręgowe izby pip.


