
UWAGA !      ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM 

W związku z wejściem w życie w dniu 24.08.2015 r.  nowych programów kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie szkoleń specjalizacyjnych, kursów 

kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych, opracowanych przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i położnych na postawie art. 99 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.), zgodnie z 

rozporządzeniem 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.3013.1562), uległy zmianie warunki 

przystąpienia do poszczególnych  form kształcenia. 

SPECJALIZACJE 

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną 

wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. z 2014 

r. poz.1435, z późn. zm.) tj.: 

- posiadanie 2 – letniego stażu pracy w zawodzie  w ciągu ostatnich 5 lat, 
- posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu 
 
 a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: 
 

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE 
PIELĘGNIARSTWA 

UCZESTNICY WYMAGANE KURSY SPECJALISTYCZNE 

Chirurgicznego 
 

Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Anestezjologicznego i 
intensywnej opieki 
 

Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Geriatrycznego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Internistycznego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Pediatrycznego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Rodzinnego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Opieki długoterminowej Pielęgniarki 1. Leczenie ran dla pielęgniarek 
2. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 



Opieki paliatywnej Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Psychiatrycznego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Ratunkowego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa 

noworodka 
3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
4. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Ginekologiczno - położnicze Położne 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Leczenie ran dla położnych 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

Rodzinne Położne 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa 

noworodka 
3. Wywiad i badanie fizykalne¹ 

 

 

¹ Nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią 

jednego z nw. dokumentów: 
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 roku, 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment 
Dla osób nie posiadających kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego dopuszcza się odbycie kursu w czasie odbywania 
specjalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURSY KWALIFIKACYJNE 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez 

pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i 

położnej ( Dz.U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) tj.: 

- posiadanie 6 – miesięcznego stażu pracy w zawodzie, 
- posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu, 
 
 a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: 
 

KURS KWALIFIKACYJNY  
 W DZIEDZINIE 

PIELĘGNIARSTWA 

UCZESTNICY WYMAGANE KURSY SPECJALISTYCZNE 

Chirurgicznego 
 

Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Anestezjologicznego i 
intensywnej opieki 
 

Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Pediatryczne  Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Internistycznego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Kardiologiczne Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Geriatryczne  Pielęgniarki 1. Leczenie ran dla pielęgniarek 
 

Nefrologiczne z dializoterapią Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
 

Neurologiczne Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
 

Ratunkowego Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa 

noworodka 
3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Transplantacyjne 
 

Pielęgniarki 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
3. Przetaczanie krwi i preparatów 

krwiopochodnych 
 

Anestezjologiczne i 
intensywnej opieki w 
położnictwie i ginekologii 

Położne 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 

Rodzinne Położne 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 
2. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa 

noworodka 
 

 
Przygotowała 
Krystyna Łukowicz-Domagalska 
Kierownik Działu Kształcenia 


