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Absolwenci liceum medycznego

Rynek szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?

Liceum medyczne = wykształcenie ponadgimnazjalne?

50 milonów złotych

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spo-
ry wydatek - od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób  można znacznie zmniejszyć 
powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną 
ze środków publicznych.

Poniższa sprawa budzi szczególną irytację w kontekście prawie dziesięcioletnich starań 
o uznanie przez Komisję Europejską kwalifikacji zawodowych absolwentów liceów me-
dycznych. Może to tak długo trwało, gdyż strona polska starała się o uznanie kwalifikacji 
dla osób, które posiadają według ministerstwa wykształcenie PONADGIMNAZJALNE?

Jaka jest szacunkowa wartość rynku szkoleń dla 
pielęgniarek i położnych w Polsce? Dla obliczenia 
tej wartości przyjęto następujące kryteria: - licz-
bę osób, które ukończyły poszczególne rodzaje 

kształcenia podyplomowego, przyjęto za danymi publikowanymi przez 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie - średnią wysokość odpłatności za poszczególne rodzaje kształcenia 
przyjęto na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych or-
ganizatorów szkoleń.

   Instytucja dofinansowanych specja-
lizacji funkcjonuje od roku 2006. W 
2015 roku resort zdrowia zamierza 
dofinansować kolejne 1850 miejsc 
specjalizacyjnych.  Odpowiedź na 
pytanie: jak się na taką specjalizację 
dostać? - wcale nie jest łatwa. Obecnie 
w Polsce jest około 250 podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych - od uniwersytetów me-
dycznych po ośrodki szkoleniowe 
prowadzone przez osoby fizyczne.
   Należy podkreślić, że o środki finan-
sowe na dofinansowane specjalizacje 
ubiegają się nie poszczególne pielę-
gniarki i położne, lecz organizatorzy 
kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych. Pielęgniarka lub 
położna musi „tylko” złożyć wniosek 

do odpowiedniego ośrodka szkolenio-
wego, czyli takiego, który będzie pro-
wadził dofinansowaną specjalizację.
Warto mieć świadomość, jak prze-
biega przetarg rozpisany w celu roz-
dysponowania środków finansowych 
na specjalizacje. Na przykład w roku 
2009 wynik przetargu ogłoszono 21 
maja. Jeszcze jeden aspekt procedury: 
w wyniku przetargu przeprowadzone-
go w tym samym roku wyłoniono or-
ganizatorów dofinansowanych specja-
lizacji dla 1 325 miejsc szkoleniowych. 
Na 1850. Dlaczego nie na wszystkie 
miejsca? Bowiem nie na wszystkie ro-
dzaje specjalizacji, które ministerstwo 
zdrowia zamierzało dofinansować w 
2009 roku  w danym województwie, 
byli organizatorzy, którzy chcieliby je 
prowadzić. Te i inne „proceduralne” 

wymogi spowodowały, że potrzeb-
ne okazało się ogłoszenie kolejnego 
przetargu, aby rozdysponować pozo-
stałych 525 miejsc szkoleniowych. 
Praktycznie pod koniec roku ... Nato-
miast w 2014 roku przetarg ogłoszono 
18 lipca, a jego wyniki  - dopiero 27 
października. Zobaczymy, jak będzie 
w tym roku. Jakie będą warunki od-
bywania dofinansowanej specjaliza-
cji? Kiedy rozpoczną się szkolenia?  
Kiedy będzie można składać wnioski 
do konkretnych organizatorów dofi-
nansowanych specjalizacji? O tych 
wszystkich aspektach przedmiotowe-
go zagadnienia będziemy informować 
na bieżąco na Portalu oraz w Gazecie 
pielegniarki.info.pl
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   Tak wynika z przygotowanej przez 
ministerstwo zdrowia, a konkretnie 
przez Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie dokumentacji, którą 
musiała wypełnić pielęgniarka (pie-
lęgniarz), aby móc uczestniczyć w 
jednym z bezpłatnych szkoleń finan-
sowanych przez Unię Europejską. 
Szkoleniem miało zostać objętych kil-
ka tysięcy osób. W podaniu należało 
wskazać posiadane wykształcenie. Do 
wyboru były następujące opcje: „1. 
wyższe, 2. pomaturalne np. studium 
medyczne oraz 3. ponadgimnazjalne 
np. liceum medyczne”. To dosłow-
ny cytat z przedmiotowego podania. 

Redakcja Gazety pielęgniarki.info.pl 
w trybie zapytania w przebiegu prze-
targu o zamówienie publiczne zadała 
Centrum następujące pytanie: Na ja-
kich przesłankach oparto zakwalifiko-
wanie absolwentów liceum medycz-
nego do grupy osób posiadających 
wykształcenie ponadgimnazjalne? 
Reakcja ministerstwa była - można 
rzec - natychmiastowa. W ciągu kilku 
dni zmieniono wzór podania i opcji 3. 
(„3. ponadgimnazjalne np. liceum me-
dyczne”) nadano nowe brzmienie: „3. 
średnie np. liceum medyczne”.
   Powyższa sprawa zbulwersowała 
użytkowników Portalu Pielęgniarek i 
Położnych. Artykuły w przedmioto-

wej sprawie czytano 15 tysięcy razy 
oraz zamieszczono prawie 100 ko-
mentarzy. Oto dwa z nich:
- „Nie bardzo rozumiem, jak mogę 
mieć wykształcenie ponadgimnazjal-
ne, gdy do gimnazjum nie chodziłam 
i nie mam świadectwa ukończenia 
gimnazjum. Czy ktoś umie to wytłu-
maczyć?” 
- „Jeżeli ukończone liceum medyczne 
jest równoznaczne z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym, to ukończone 
studia powinno się zakwalifikować 
nie jako wykształcenie wyższe, tylko 
policealne?!”
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   W 2012 roku szkolenia ukończyło 
ponad 50 tysięcy pielęgniarek i położ-
nych. I tak: 
Szkolenia specjalizacyjne ukończy-
ło około 3 500 osób. Szacunkową 
odpłatność za to szkolenie przyjęto 
na poziomie 4 500 zł. Daje to kwotę 
ponad 15 MILIONÓW złotych, choć 
bywają szkolenia także w znacznie 
wyższej cenie np. ponad 5 000  do 5 
500 zł. 
Kursy kwalifikacyjne ukończyło oko-
ło 13 500 osób. Szacunkową odpłat-
ność za to szkolenie przyjęto na po-
ziomie 1 500 zł. Daje to kwotę ponad 
20 MILIONÓW złotych.

Kursy specjalistyczne ukończyło po-
nad 26 500 osób. Szacunkową od-
płatność za to szkolenie przyjęto na 
poziomie 500 zł. Daje to kwotę ponad 
13 MILIONÓW złotych.
Kursy dokształcające ukończyło pra-
wie 8 000 osób. Szacunkową odpłat-
ność za to szkolenie przyjęto na po-
ziomie 300 zł. Daje to kwotę ponad 2 
MILIONY złotych.
Wobec powyższych wyliczeń można 
założyć, że rynek szkoleń dla pielę-
gniarek i położnych w skali roku jest 
wart co najmniej 50 MILIONÓW zło-
tych.
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