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R E K L A M A

BEZPŁATNE SZKOLENIA
W poprzednich numerach miesięczni-
ka „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 pie-
lęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemio-
logiczno-demograficznymi”. Teraz, w związku z zakończeniem przez 
Ministerstwo Zdrowia postępowania konkursowego, mającego na celu 
wyłonienie organizatorów powyższych szkoleń, publikujemy ogłoszenia 
o przedmiotowych szkoleniach, przygotowane przez dwa ośrodki szko-
leniowe. 
  Jak  informowaliśmy,  program 
zakładał  wsparcie  edukacyjne  dla 
pielęgniarek  i  położnych  w  formie 
kursów specjalistycznych oraz kwa-
lifikacyjnych.  Poniżej  publikujemy 
wykaz  kursów,  które  będą  sfinan-
sowane w  ramach  przedmiotowego 
programu:
1)  kurs specjalistyczny: Ordynowa-
nie  leków i wypisywanie recept dla 
pielęgniarek i położnych, 
2)  kurs  specjalistyczny:  Wywiad  i 
badanie fizykalne dla pielęgniarek  i 
położnych, 
3)  kurs specjalistyczny: Wykonanie 
i  interpretacja  zapisu elektrokardio-
graficznego, 
4)  kurs specjalistyczny: Opieka pie-
lęgniarska nad chorymi dorosłymi w 
leczeniu systemowym nowotworów,
5)  kurs  specjalistyczny: Rehabilita-
cja osób z przewlekłymi zaburzenia-
mi 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  geriatrycznego  dla 
pielęgniarek.    
  W  ramach  projektu  pielęgniarka 
może wziąć udział w jednym kursie. 
Wyjątek  stanowią  kursy  specjali-
styczne  pozwalające  pielęgniarkom 
i  położnym  na  zdobycie  dodatko-
wych  uprawnień,  tj.  Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pie-
lęgniarek  i położnych oraz Wywiad 
i badanie fizykalne dla pielęgniarek 
i  położnych.  Założenia  programu 

były  takie,  że  przynajmniej  40% 
uczestników  szkoleń  (czyli  ponad 
4000  osób)  ukończy  kurs  specjali-
styczny  Ordynowanie  leków  i  wy-
pisywanie  recept  dla  pielęgniarek  i 
położnych. W dniu 4 kwietnia 2016 
roku ministerstwo  zdrowia  ogłosiło 
wykaz  27  instytucji,  które  przepro-
wadzą  powyższe  szkolenia.  Warto 
tutaj  podkreślić,  że  każdy  podmiot 
zamieszczony w wykazie  zobowią-
zany jest do zorganizowania co naj-
mniej  jednej edycji  szkoleniowej w 
co najmniej 5 województwach. 
  Poniżej  przedstawiamy  informa-
cje  w  zakresie  wymogów  kwali-
fikacyjnych,  jakie  muszą  spełniać 
pielęgniarki  i  położne,  żeby  zo-
stać  zakwalifikowane  na  bezpłatne 
szkolenia. Z powyższego programu 
szkoleń w kursach kwalifikacyjnych 
będą mogły wziąć udział pielęgniar-
ki, które: 
1)  posiadają  prawo  wykonywania 
zawodu, 
2)  posiadają  co  najmniej  6-mie-
sięczny staż pracy w zawodzie, 
3)  zostały  dopuszczone  do  kursu 
kwalifikacyjnego  po  przeprowadze-
niu postępowania kwalifikacyjnego. 
Natomiast  w  kursach  specjalistycz-
nych będą mogły wziąć  udział  pie-
lęgniarki, które: 
1)  posiadają  prawo  wykonywania 
zawodu, 
2)  zostały  dopuszczone  do  kursu 
specjalistycznego po przeprowadze-
niu postępowania kwalifikacyjnego.
  Dobra  informacja  jest  taka,  że 
w  ramach  projektu  zostaną  sfinan-
sowane:  -  dojazd  i  powrót  -  zwrot 
kosztów  podróży  może  nastąpić 

wyłącznie  wtedy,  gdy  miejsce  od-
bywania  kursów  znajduje  się  poza 
miejscem  zamieszkania  uczestnika; 
zwrotowi nie będą podlegały koszty 
dojazdu  w  obrębie  jednej  miejsco-
wości, 
-  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  wyłącz-
nie  w  przypadku,  gdy  miejsce  od-
bywania 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.
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R E K L A M A Koszty egzaminu państwowego

Pielęgniarki i położne zapłaciły za egzaminy państwowe ponad 4 miliony złotych!
Pielęgniarka i położna w celu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa musi zdać 
egzamin państwowy. Obecnie koszt takiego egzaminu wynosi 150 zł i jest przychodem dla budżetu państwa.
  Dochody budżetu państwa z tytułu 
opłat za egzamin państwowy w prze-
biegu  szkolenia  specjalizacyjnego 
w  ubiegłych  latach  wynosiły  odpo-
wiednio: 
rok 2011 – 496.501 PLN, 
rok 2012  – 535.900 PLN, 
rok 2013 – 798.685 PLN, 
rok 2014   – 1.216.800 PLN 
oraz rok 2015 – 1.105.950 PLN.

Jednocześnie  ministerstwo  zdrowia 
informuje,  że  planuje  zwiększenie 
wynagrodzeń  państwowej  komisji 
egzaminacyjnej  do  poziomu  35  % 
kwoty określonej w ustawie (tj. 1 500 
zł), dla sekretarza – 25% tej kwoty, a 
dla pozostałych członków   – 20% tej 
kwoty.  Podniesienie  wynagrodzeń 
komisji  egzaminacyjnej według mi-
nisterstwa  zdrowia  ma  wpłynąć  na 

poprawę  sytuacji  w  zakresie  rekru-
tacji osób do prac w przedmiotowej 
komisji.  Według  danych  opubliko-
wanych  przez  Centrum  Kształcenia 
Podyplomowego  Pielęgniarek  i  Po-
łożnych w latach 2002 – 2014 ponad 
30  tysięcy  pielęgniarek  i  położnych 
uzyskało tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa.
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