
 
Komunikat  

 
w sprawie rozdysponowania miejsc szkoleniowych na specjalizacje 

dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach w roku 2008 
 
 
W I-V edycji postępowania przetargowego rozdysponowano 1 800 miejsc szkoleniowych 
co daje 72 edycji szkoleń specjalizacyjnych po 25 miejsc szkoleniowych. 
 

Lp. Nazwa województwa Nazwa dziedziny specjalizacji* 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych 

6. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

1. Dolnośląskie 

7. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek  

1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych 
 

2. Kujawsko - pomorskie 

  7. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych  

3. Lubelskie 

7. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących dla 
pielęgniarek  

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

4. Lubuskie 

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek  

5. Łódzkie 1. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek  



2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek  

7. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo 
chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo 
chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo 
położnicze dla 
położnych 

5. Pielęgniarstwo 
położnicze dla 
położnych 

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

7. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek 

8. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

9. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek dla 
pielęgniarek i położnych 

6. Małopolskie 

10. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek  

1. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek  

6. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 

7. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek   

8. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

9. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

10. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 
dla pielęgniarek  

7. Mazowieckie 

11. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych 

8. Opolskie  

5. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

9. Podkarpackie 

5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 



6. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 

10. Podlaskie 

5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

1. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  

3. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 
dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych 

6. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 
 

11. Pomorskie 

7. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

7. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

8. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  
 

12. Śląskie 

9. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

1. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 
13. Świętokrzyskie 

5. Pielęgniarstwo 
chirurgiczne dla 
pielęgniarek  

6. Pielęgniarstwo 
chirurgiczne dla 
pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo 
ratunkowe dla 
pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo 
ratunkowe dla 
pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 

14. Warmińsko - mazurskie 

6. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 15. Wielkopolskie 

2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 



3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek  

4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek  

5. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych  

6. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 

7. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek  

8. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

9. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 
dla pielęgniarek  

10. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  
 
11. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 

dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 

3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla 
pielęgniarek 

5. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 

6. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek  
i położnych 

16. Zachodniopomorskie 

7. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych  

 
 
Legenda: 
[                  ]- dziedziny specjalizacji rozdysponowane w I postępowaniu przetargowym. 
                        Łącznie 32 dziedziny specjalizacji; 
[                  ]- dziedziny specjalizacji rozdysponowane w II postępowaniu przetargowym. 
                        Łącznie 13 dziedzin specjalizacji; 
[                  ]- dziedziny specjalizacji rozdysponowane w III postępowaniu przetargowym. 
                        Łącznie 16 dziedzin specjalizacji. 
[                  ]- dziedziny specjalizacji rozdysponowane w IV postępowaniu przetargowym. 
  Łącznie 11 dziedzin specjalizacji. Przetarg na dowolne dziedziny specjalizacji. 
[                  ]- dziedziny rozdysponowane w V postępowaniu przetargowym. 
  Wybrano 1 dziedzinę specjalizacji. Przetarg na dowolne dziedziny       
                       specjalizacji. 
[                  ]- specjalizacja anulowana ze wzg. na brak chętnych. 
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