
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
przestrzega przed nieuczciwymi 
organizatorami kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych. 

12 Lip, 2019 | Aktualności, Dla pielęgniarek i położnych 

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o 

zawodach pielęgniarki i położnej: 

Organizatorami kształcenia mogą być: 

1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych oraz podmioty lecznicze; 

2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPIP lub NRPIP). 

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: 

1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art.78 ust.1 lub 2; 

2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 

kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia; 

3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym 

dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie 

kształcenia; 

4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego 

narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do: 

• specjalizacji, 

• kursu kwalifikacyjnego, 

• kursu specjalistycznego, 

wydać adekwatnie: 

https://nipip.pl/category/aktualnosci/
https://nipip.pl/category/dpip/


• kartę specjalizacji, 

• kartę kursu kwalifikacyjnego, 

• kartę kursu specjalistycznego, 

które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód 

ukończenia kształcenia podyplomowego. 

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, 

kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów 

kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod 

i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak 

również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu. 

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z 

przepisami określonymi w: 

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

• Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) 

oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy 

się zapisać, gdzie określono warunki przeprowadzenia danego kształcenia: 

• programy szkoleń specjalizacyjnych 

• programy kursów kwalifikacyjnych 

• programy kursów specjalistycznych 

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
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