
                                                APEL  NR 1 
 
                                                              DELEGATÓW XXXV 

                                       SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO 

                         OKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

                                                            w Wałbrzychu  

                                                  z dnia  27 marca 2019 roku 
 

                                                                   

w sprawie :  

                    zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach  

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

 

skierowany do: 

                                  Minister Zdrowia 

                                  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

                                  Departament Pielęgniarek i Położnych                                 

                                  Naczelna Izba  Pielęgniarek i Położnych 

 

 
 

Delegaci XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  apelują  

o zmianę treści przepisu art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie ograniczenia dla podmiotów,  

które mogą być organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumieniu 

przepisów tej ustawy i aktów wykonawczych. 

 

Proponujemy aby organizatorem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogły być  

wyłącznie: 

 

1. Uniwersytety medyczne 

2. Państwowe wyższe szkoły zawodowe prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą  

w dziedzinie nauk medycznych  

3. Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Podmiot  uprawniony do uzyskania statusu organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

 i położnych inny niż wymieniony w art.75 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w ostatnim czasie doprowadził do sytuacji,  

która uniemożliwiła kontynuację i zakończenie rozpoczętego kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych, głównie w rodzaju -  szkolenie specjalizacyjne.    

Pielęgniarki i położne, które podjęły kształcenie podyplomowe u przedsiębiorców wpisanych do rejestru,  

nie mogą ukończyć specjalizacji z uwagi na problemy finansowe organizatora kształcenia, mimo,  

że wpłaciły środki. Powierzenie organizacji kształcenia podyplomowego wszystkim w zasadzie 

przedsiębiorcom, po uzyskaniu tylko wpisu do rejestru działalności regulowanej, niesie za sobą ryzyko 

podejmowania przez te podmioty nieuczciwej działalności w tak ważnej dla zawodu pielęgniarek  

i położnych kwestii. Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem wykonywania 

zawodu pielęgniarki i położnej, a podmioty, które realizują to kształcenie, powinny dawać należytą 

rękojmię najwyższej jakości takich usług, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym.  

 



Pielęgniarki i położne wybierając określony rodzaj kształcenia podyplomowego powinny mieć pewność, 

że organizator kształcenia, którego mogą wybrać, jest podmiotem dającym rękojmię prawidłowego 

przeprowadzenia kształcenia. Pielęgniarki i położne niejednokrotnie nie mają możliwości sprawdzenia 

podmiotu, który realizuje kształcenie, a wybierając go działają w zaufaniu, że skoro posiada  status 

organizatora kształcenia, to jest podmiotem rzetelnym.  

Z drugiej strony aktualnie obowiązujące przepisy, nie dają organowi prowadzącemu rejestr możliwości  

wnikliwej kontroli w zakresie umożliwiającym w sposób szczegółowy skontrolować zgodność danych 

objętych wpisem.  

Bardzo niepokojące są  oferty przeprowadzania kursów dla pielęgniarek i położnych w formie  

e-learningowej, która to forma w żaden sposób nie jest w stanie realizować obowiązujących programów 

kształcenia, przeprowadzenie kontroli w zakresie merytorycznym i formalnym jest praktycznie  

niemożliwe.   

Wobec powyższego zmiany w zakresie przepisów treści  art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o zawodach pielęgniarki i położnej są konieczne.  

 

 

 

 

 

  

                         SEKRETARZ   ZJAZDU                                     PRZEWODNICZĄCA    ZJAZDU  

                           Anna Brodzińska                                                               Małgorzata Hrycak  

 


