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L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Wysokość przyznanych
środków finansowych

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 886 289,70

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 696 056,25

3 Zakład Doskonalenia Zawodowego 7 924 746,50

4 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 4 717 645,00

5 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 995 579,60

6 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 999 399,60

7 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej 1 948 464,00

8 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie 1 993 174,29

9 Stowarzyszenie im. Sue Ryder 1 948 194,00

10 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu 1 347 684,00

11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 1 282 197,28

12 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 932 306,25

13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1 605 987,60

14 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w
Częstochowie 606 452,50

15 Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" Sp. z o.o. 4 931 530,62

16 Klinika ffx Grażyna Maria Nowak 4 542 615,00

17 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1 497 712,80

18 Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. 9 633 704,30

19 Multiserwis, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PREV-MED Sczendzina Robert 870 277,00

20 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecine 1 648 406,08

21 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 1 312 860,00

22 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych 4 335 224,00

23 Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. 1 996 380,00

24 Powiślańska Szkoła Wyższa 2 901 895,72

25 Rafał Leśniak "Małopolskie Centrum Edukacji" 918 962,50

26 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 1 999 198,94

27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 1 506 900,00

68,7 milionów złotych na bezpłatne 
szkolenia dla pielęgniarek i położnych
W poprzednich numerach miesięcznika „Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych” informowaliśmy, że w roku 2016 rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu “Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Teraz, w związ-
ku z zakończeniem przez Ministerstwo Zdrowia postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie organizatorów powyższych szkoleń, przekazujemy czytelnikom bardziej konkretne 
informacje.
  Jak  informowaliśmy,  program 
wstępnie  zakładał  wsparcie  eduka-
cyjne dla pielęgniarek i położnych w 
formie kursów specjalistycznych oraz 
kwalifikacyjnych.  Poniżej  publikuje-
my wykaz kursów, które będą sfinan-
sowane  w  ramach  przedmiotowego 
programu:
1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielę-
gniarek i położnych,
2)  kurs  specjalistyczny:  Wywiad  i 
badanie  fizykalne  dla  pielęgniarek  i 
położnych,
3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i 
interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego,
4)  kurs  specjalistyczny:  Opieka  pie-
lęgniarska nad chorymi dorosłymi w 
leczeniu systemowym nowotworów,
5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja 
osób  z  przewlekłymi  zaburzeniami 
psychicznymi,
6)  kurs  specjalistyczny:  Wykonanie 
badania spirometrycznego,
7)  kurs  kwalifikacyjny:  Pielęgniar-
stwo onkologiczne,
8)  kurs  kwalifikacyjny:  Pielęgniar-
stwo psychiatryczne,
9)  kurs  kwalifikacyjny  w  dziedzinie 
pielęgniarstwa  geriatrycz-
nego dla pielęgniarek.
  W  ramach  pro-
jektu  pielęgniar-
ka  może  wziąć 
udział w  jednym 
kursie.  Wyjątek 
stanowią  kursy 
specjalistyczne 
pozwalające  pie-
lęgniarkom  i  po-
łożnym  na  zdobycie 
dodatkowych  upraw-
nień, tj. Ordynowanie leków i 
wypisywanie recept dla pielęgniarek i 
położnych oraz Wywiad i badanie fi-
zykalne dla pielęgniarek i położnych. 
Założenia  programu  były  takie,  że 
przynajmniej 40% uczestników szko-
leń (czyli ponad 4000 osób) ukończy 
kurs  specjalistyczny  Ordynowanie 
leków  i wypisywanie  recept dla pie-
lęgniarek i położnych.
  W dniu 4 kwietnia 2016  roku mi-
nisterstwo  zdrowia  ogłosiło  wykaz 
27 instytucji, które przeprowadzą po-
wyższe szkolenia. Obok publikujemy 
wykaz  wraz  z  podaniem  wysokości 
przyznanych  środków  finansowych 
dla konkretnych organizatorów szko-
leń. Warto tutaj podkreślić, że każdy 
podmiot  zamieszczony  w  wykazie 
zobowiązany  jest do zorganizowania 
co  najmniej  jednej  edycji  szkolenio-
wej w co najmniej 5 województwach. 
Warto zwrócić uwagę, że poszczegól-

ni organizatorzy nadali swoim progra-
mom szkoleniowym odmienne tytuły. 
I tak na przykład Zakład Doskonale-
nia Zawodowego w Poznaniu,  który 
będzie prowadził szkolenia na terenie 
8 województw, nazwał swój program 
“DOSKONALENIE  KADR  ME-
DYCZNYCH.  Kursy  kwalifikacyjne 
i  specjalistyczne  dla  pielęgniarek  i 
położnych”.  Natomiast  Zakład  Do-
skonalenia Zawodowego w Kielcach 
będzie realizował szkolenia w ramach 
programu  “Kształcenie  ustawiczne 
gwarantem  wysokiego  profesjonali-
zmu pielęgniarek i położnych”.
Poniżej przedstawiamy informacje w 
zakresie wymogów kwalifikacyjnych, 
jakie  muszą  spełniać  pielęgniarki  i 
położne, żeby zostać zakwalifikowa-
ne na bezpłatne szkolenia. Z powyż-
szego  programu  szkoleń  w  kursach 
kwalifikacyjnych  będą  mogły  wziąć 
udział pielęgniarki, które:
1) posiadają prawo wykonywania za-
wodu,
2) posiadają co najmniej 6-miesięcz-
ny staż pracy w zawodzie,
3)  zostały  dopuszczone  do  kursu 
kwalifikacyjnego  po  przeprowadze-
niu postępowania kwalifikacyjnego.

Natomiast  w  kursach  spe-
cjalistycznych  będą 
mogły  wziąć  udział 
pielęgniarki, które:
1)  posiadają  pra-
wo  wykonywa-
nia zawodu,
2)  zostały  do-
puszczone  do 
kursu  specja-
listycznego  po 

p r z ep r owadzen i u 
postępowania  kwalifika-

cyjnego.
Dobra  informacja  jest  taka,  że w  ra-
mach projektu zostaną sfinansowane:
- dojazd i powrót - zwrot kosztów po-
dróży może nastąpić wyłącznie wte-
dy,  gdy  miejsce  odbywania  kursów 
znajduje się poza miejscem zamiesz-
kania uczestnika;  zwrotowi nie będą 
podlegały  koszty  dojazdu w  obrębie 
jednej miejscowości,
-  zakwaterowanie  uczestników  -  w 
uzasadnionych  przypadkach,  gdy 
dojazd  na  kurs  i  powrót  do  miejsca 
zamieszkania  po  zajęciach  byłby 
niemożliwy  tego  samego  dnia,  za-
pewnia  się  uczestnikom  możliwość 
zakwaterowania;  zwrot  kosztów  za-
kwaterowania przysługuje wyłącznie 
w przypadku, gdy miejsce odbywania 
szkolenia znajduje się poza miejscem 
zamieszkania uczestnika,
-  materiały  dydaktyczne  -  zapewnia 
się  pomoce  dydaktyczne  w  postaci 

podręczników,  skryptów,  opracowań 
naukowych,
-  egzamin  końcowy  -  zapewnia  się 
przeprowadzenie  egzaminu  potwier-
dzającego nabyte kompetencje.
Dla  pełniejszego  zobrazowania  spe-
cyfiki  programu  szkoleń  poniżej 
prezentujemy  bardziej  szczegółowe 
informacje  dotyczące  tych  szkoleń 
-  na  przykładzie  Zakładu  Doskona-
lenia Zawodowego w Poznaniu. Pod-
miot  ten  z  puli  68 milionów złotych 
otrzymał  prawie  8  milionów.  Celem 
projektu  prowadzonego  przez  ten 
podmiot  jest  podniesienie  kwalifika-
cji  zawodowych poprzez ukończenie 
kursów kwalifikacyjnych  lub  specja-
listycznych  i  zdanie  egzaminu  koń-
cowego przez 4030 osób (w tym nie 
mniej  niż  65  mężczyzn)  -  kadr  me-
dycznych  (pielęgniarek  i  położnych) 
z terenu 8 województw (dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie,  lubuskie,  łódz-
kie,  opolskie,  śląskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie),  zgłaszających 
z własnej inicjatywy potrzebę podnie-
sienia kwalifikacji, w tym co najmniej 
40% pielęgniarek  i  położnych  (1612 
osób)  współpracujących  z  placów-
ką  świadczącą  podstawową  opiekę 
zdrowotną (POZ) w zakresie dziedzin 
związanych  z  potrzebami  epidemio-
logiczno  –  demograficznymi  kraju 
oraz  co najmniej  40% pielęgniarek  i 
położnych  w  zakresie  ordynowania 
leków  i wypisywania  recept  - w  ter-
minie do 31.03.2018 roku.
  W  ramach  tego  konkretnego  pro-
jektu zaplanowano: KURSY KWALI-
FIKACYJNE (26 edycji)  i SPECJA-
LISTYCZNE (147 edycji):
Pielęgniarstwo onkologiczne 
- 12 kursów x 25 osób = 300 osób
Pielęgniarstwo geriatryczne 
- 7 kursów x 25 osób = 175 osób
Pielęgniarstwo psychiatryczne 
- 7 kursów x 25 osób = 175 osób
Wykonanie  i  interpretacja  zapisu 
elektrokardiograficznego (EKG) 
- 13 kursów x 25 osób = 325 osób
Wykonanie  badania  spirometryczne-
go - 12 kursów x 25 osób = 300 osób
Rehabilitacja  osób  z  przewlekłymi 
zaburzeniami psychicznymi 
- 6 kursów x 25 osób = 150 osób
Opieka  pielęgniarska  nad  chorymi 
dorosłymi  w  leczeniu  systemowym 
nowotworów 
- 13 kursów x 25 osób = 325 osób
Wywiad i badanie fizykalne 
- 27 kursów x 25 osób = 675 osób
Ordynowanie  leków  i  wypisywanie 
recept  dla  pielęgniarek  i  położnych 
(licencjat) 
- 38 kursów x 30 osób = 1140 osób
Ordynowanie  leków  i  wypisywanie 

R E K L A M A

recept  dla  pielęgniarek  i  położnych 
(magister  lub  specjalizacja  po  2001 
r.) - 38 kursów x 30 osób = 1140 osób
Uwaga! Osoby biorące udział w kur-
sie Wywiad i badanie fizykalne będą 
brały  udział  także w  kursie Ordyno-
wanie  leków,  dlatego  ogólna  liczba 
uczestników  projektu  wynosi  4030 
osób.

  Kurs  Ordynowanie  leków  i  wypi-
sywanie recept dla pielęgniarek i po-
łożnych będzie realizowany w 2 wa-
riantach: dla osób z tytułem licencjata 
oraz dla osób z tytułem magistra lub 
specjalizacją po 2001 r. – kurs ukoń-
czy 2280 osób, co stanowi ponad 56% 
ogółu osób objętych projektem.

Mariusz Mielcarek

Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego 

otrzymał z puli 68 milio-
nów złotych prawie 8 milio-
nów; przeprowadzi bezpłat-

ne szkolenia na terenie 8 
województw. 


