
 

 

DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 2015 r. 

 

W  roku 2015 nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, których podstawą był obowiązek 

realizacji art. 78 ust 1 w związku z art. 99 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z 

późn. zm.).  Wyżej wymieniony akt prawny wskazywał konieczność przygotowania nowych „szczegółowych” programów kształcenia w oparciu o 

dziedziny określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562). 

W związku z powyższym w 2015 roku kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych realizowane było na podstawie programów 

kształcenia: 

 obowiązujących do dnia 23 sierpnia 2015 tzw. „stare programy” 

 zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24 sierpnia 2015 r. tzw. „nowe programy”.  

 

Łącznie na terenie całego kraju w 2015 roku zrealizowano 2.304 edycje wszystkich rodzajów kształcenia. Najwięcej zrealizowano kursów 

specjalistycznych – 1.351 edycji.  

Tabela 1 Liczba edycji poszczególnych rodzajów kształcenia zrealizowanych w 2015 roku. 

 

Rodzaj kształcenia 

Liczba zrealizowanych 
edycji 

Łącznie % 
przed 24.08.2015 r - 

tzw. „stare programy”  
po 24.08.2015 r. – tzw.: 

„nowe programy” 

Szkolenia specjalizacyjne 258 - 258 11,2% 

Kursy kwalifikacyjne 346 7 353 15,3% 

Kursy specjalistyczne 1038 313 1.351 58,6% 

Kursy dokształcające 277 65 342 14,8% 

Łącznie 1919 385 2.304 ~100 % 

 

Łącznie wymienione rodzaje kształcenia ukończyło 61.378 pielęgniarek i położnych. Największą grupę stanowiły osoby, które ukończyły 

kursy specjalistyczne – 35.700, następnie kursy dokształcające – 9.541 oraz kursy kwalifikacyjne – 9.024 pielęgniarki i położne. 

 

 
 



 

 

Tabela 2 Liczba osób, które ukończyły poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego w 2015 roku z uwzględnieniem podziału  

na pielęgniarki i położne.  

 

 

 

Rodzaj kształcenia 
 

 

 
Liczba osób, które ukończyły poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego  

 
na podstawie tzw. „starych 

programów” 

na podstawie tzw. 

„nowych programów” 

 

Piel. 

 

Poł. 

 

Łączna liczba 
piel. i poł. 

 

% 

Pielęgniarki Położne Pielęgniarki Położne 

Szkolenia specjalizacyjne 6515 688 - - 6515 688 7.203 11,7% 

Kursy kwalifikacyjne 8058 794 158 14 8216 808 9.024 14,7% 

Kursy specjalistyczne 
24930 2296 7118 1356 32048 3652 35.700 58,2% 

Kursy dokształcające 
6486 956 1326 683 7812 1639 9.451 15,4% 

Łącznie 

45989 4734 8602 2053 

54.591 6.787 61.378 100% 
50.723 10.655 

 

 

 

 

 


