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INFORMATOR - DOSKO  
Portal Pielęgniarek i Położnych uruchomił wyszukiwarkę szkoleń – szkolenia.piele-
gniarki.info.pl. Dzięki niej można w prosty sposób uzyskać informację o organizato-
rach kształcenia podyplomowego oraz o kosztach poszczególnych kursów.

Praktyczna funkcjonalność

Jedyna taka wyszukiwarka w internecie

  Poniżej  prezentujemy  instrukcję 
wyszukiwania  szkoleń  specjalizacyj-
nych oraz kursów kwalifikacyjnych  i 
specjalistycznych.  Warto  podkreślić, 
że  poszczególne  szkolenia w  ramach 
kształcenia  podyplomowego  mogą 
odbywać  tylko pielęgniarki  lub  tylko 

położne.  Są  także  szkolenia,  które 
mogą odbywać zarówno pielęgniarki, 
jak  i  położne. W wynikach wyszuki-
wania  konkretnego  szkolenia  otrzy-
mujemy  wykaz  wszystkich  organi-
zatorów  szkoleń,  którzy  zamieścili 
swoją  ofertę  szkoleniową  w  wyszu-

kiwarce.  Można  także  skrócić  sobie 
drogę i szukać szkoleń poprzez opcję 
„wyszukiwarka  organizatorów  szko-
leń”. Po wybraniu tej opcji wystarczy 
wybrać  interesujące  nas  wojewódz-
two, aby zobaczyć wykaz organizato-
rów szkoleń w danym województwie.

Dofinansowane specjalizacje 2016 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
 z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i po-
łożnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkolenio-

wego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne 
w 2016 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki  i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) ogłasza się, co 
następuje:
1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpo-
czynających specjalizację w 2016 r. wynosi 2 250;
2)  maksymalna  kwota  dofinansowania  jednego  miejsca  szkoleniowego  dla 
specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. wynosi 3 500 zł;
3) maksymalna kwota przeznaczona na  szkolenia  specjalizacyjne w 2016  r. 
wynosi 8 000 000 zł.
MINISTER ZDROWIA Konstanty Radziwiłł
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Z danych umieszczonych na stronie Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych wynika, że w 2014 
roku specjalizację ukończyło prawie 7 000 
pielęgniarek i położnych. Natomiast z do-

finansowanych specjalizacji mogło skorzystać tylko 1850 osób. Wynika 
z tego, że tylko 25% zainteresowanych pielęgniarek mogło skorzystać z 
pomocy państwa w tej formie doskonalenia zawodowego. Teraz to ma się 
zmienić. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany.

  Minister  zdrowia  dotychczas 
corocznie  określał  liczbę  miejsc 
szkoleniowych  na  dofinansowaną 
specjalizację  oraz  wysokość  dofi-
nansowania  jednego  miejsca  szko-
leniowego.  Było  to  1850  miejsc 
szkoleniowych  rocznie,  a  kwota 
dofinansowania  wynosiła  4  337  zł. 
Potencjalni  organizatorzy  specjali-
zacji  są  wyłaniani  w  przebiegu  po-
stępowania przetargowego. I tak np. 
organizatorzy  byli  skłonni  prowa-
dzić dofinansowaną  specjalizację za 
znacznie niższą kwotę, np. 2 500 zł. 
Ale  „zaoszczędzone”  w  ten  sposób 
środki finansowe dotychczas musia-
ły być zwracane do budżetu państwa. 
Nie mogły być wykorzystane na do-
finansowanie kolejnych miejsc szko-
leniowych. Teraz to ma się zmienić. 
I dlatego w powyższym obwieszcze-
niu  Minister  Zdrowia  po  pierwsze 
-  zmniejszył  kwotę  dofinansowania 
jednego  miejsca  szkoleniowego  z 
4  337  zł  do  3  500  zł,  po  drugie 
-  zwiększył  liczbę  miejsc  szkole-
niowych  z  1  850  do  co  najmniej  2 
250. „Co najmniej”,   gdyż ostatecz-
nie  może  uda  się  wykupić  jeszcze 
większą  liczbę  miejsc  szkolenio-
wych  w  sytuacji,  kiedy  organizato-

rzy  zaoferują  ceny  poniżej  kwoty 
3  500  zł.  Jednocześnie  Minister 
Zdrowia  określił  wysokość  środ-
ków  finansowych  na  przedmioto-
we  specjalizacje  w  2016  roku  na 
8  milionów  złotych.  Gdyby  nato-
miast  średnia  cena  za  specjalizację 
wyniosła  około  2  500  zł,  to  wtedy 
miejsc  szkoleniowych  byłoby  w 
2016 roku ponad 3 000. 
  Jednocześnie  w  uzasadnieniu  do 
obwieszczenia ministerstwo zdrowia 
tłumaczy się z obniżenia kwoty dofi-
nansowania miejsca szkoleniowego:
  „Z  uwagi  na  zmniejszenie  liczby 
godzin  szkolenia  specjalizacyjnego 
średnio  o  ok.  200  godzin  (dotych-
czas  w  ramach  jednej  specjalizacji 
liczba  godzin  wynosiła  średnio  ok. 
1064  godzin,  natomiast  zgodnie  z 
nowymi  programami  kształcenia 
liczba godzin szkoleniowych wynosi 
średnio ok. 847), maksymalna kwo-
ta  dofinansowania  jednego  miejsca 
szkoleniowego ulega zmniejszeniu z 
dotychczas wynoszącej  4  337  zł  do 
3 500 zł, przy zachowaniu tej samej 
kosztochłonności  za  jedną  godzinę 
szkoleniową wynoszącej średnio ok. 
4 zł”.
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