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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 24 marca 2021 r. 

  

w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia 
podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi 
Zdrowia 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż dotychczasowe rozwiązania 
prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki 
poziom jakości kształcenia podyplomowego. 

Obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewnia stały dopływ 
wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu 
ochrony zdrowia. Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania 
tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań 
prawo-systemowych. 

W związku powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw 
wobec zaproponowanych zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, w części 
dotyczącej likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
i wprowadzeniu znaczących zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, 
które spowodują ograniczenie dostępności do różnych form kształcenia podyplomowego. 
Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie przemawiające za likwidacją obecnego systemu 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Powyższe działania są sprzeczne z głównymi celami transformacji kształcenia pielęgniarek 
i położnych, czyli działaniami polegającymi na dostosowaniu kształcenia w tych zawodach 
do standardów Unii Europejskiej, a także sprzeczne z uchwałą nr 124/2019 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa 
na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w którym jedną z instytucji odpowiedzialną 
za dalszy rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wskazano Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Należy wskazać, iż pielęgniarka i położna mają ustawowy obowiązek stałego aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w rożnych rodzajach kształcenia podyplomowego. 

Rozwój współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, spowodowany jest przede 
wszystkim wzrostem samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, co jest wynikiem 
zmiany standardów kształcenia przed i podyplomowego w zawodzie pielęgniarki i położnej. 

Profesjonalnie przygotowana i ciągle udoskonalana baza szkoleniowa gwarantuje 
pielęgniarkom i położnym równy dostęp do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, 
takich jak: szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy 
dokształcające, w wyniku których pielęgniarki i położne uzyskują uprawnienia 
do samodzielnego ordynowania leków, wyrobów medycznych, prowadzenia kontynuacji 
leczenia, realizowania porad pielęgniarki w AOS (w zakresie diabetologii, kardiologii, 
chirurgii ogólnej), porad położnej w położnictwie i ginekologii oraz porad pielęgniarki 
i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej. 



Pielęgniarki i położne są najliczniejszą grupą pracowników zatrudnionych w systemie 
ochrony zdrowia, tj. ich liczba wynosi 259.843 osoby. Podkreślić należy, że w latach 2000-
2019 różne rodzaje kształcenia podyplomowego ukończyło łącznie 799.300 pielęgniarek 
i położnych, z czego wynika, że statystyczna pielęgniarka i położna uprawniona 
do wykonywania zawodu ukończyła co najmniej trzy rodzaje kształcenia 
podyplomowego, w tym szkolenie specjalizacyjne ukończyło – 75.300 pielęgniarek 
i położnych, kurs kwalifikacyjny – 136 tys., kurs specjalistyczny – 460 tys., kurs 
dokształcający – 128 tys.  

Koordynowaniem spraw związanych z realizacją powyższych rodzajów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz organizowaniem państwowego egzaminu 
specjalizacyjnego odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych, które jest państwową jednostką budżetową podporządkowaną Ministrowi 
Zdrowia. 

Mając na uwadze gwarancję dostępności do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, 
pielęgniarki i położne powinny posiadać odrębny system kształcenia podyplomowego, niż 
pozostałe zawody medyczne. 

W uzasadnieniu do projektu zmian systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych wskazuje się, iż Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) rocznie 
organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70% odbywa się w CMKP, przy wsparciu 
własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Natomiast, w roku 2019 uprawnieni 
organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przeprowadzili 
trzykrotnie więcej szkoleń, co stanowi 2.234, w których uczestniczyło łącznie 51.575 
pielęgniarek i położnych. Powyższe dane statystyczne jednoznacznie wskazują na brak 
argumentów do likwidacji CKPPiP jako koordynatora obecnego systemu kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

W poprzednim systemie kształcenia podyplomowego, włącznie do końca lat 90., pielęgniarki 
i położne miały znacznie ograniczoną dostępność do obowiązku stałej aktualizacji wiedzy 
i umiejętności zawodowych, co spowodowane było utrzymaniem kształcenia przez CMKP, 
a także realizowanego przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Kadr Medycznych. 
Na ograniczenia w dostępności do kształcenia podyplomowego wskazują dane statystyczne, iż 
w latach 1960-1999 specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa posiadało tylko 7.193 
pielęgniarek i położnych. 

Dotychczasowa regulacja przewidywała ustalanie programów kształcenia z wyłączeniem 
kursów dokształcających w porozumieniu z NRPiP, a zatem naczelnym organem zarządczym 
samorządu pielęgniarek i położnych, w skład którego wchodzą przedstawiciele okręgowych 
rad pielęgniarek samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Tym samym stanowisko 
NRPiP oddaje głos całego samorządu zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z przedstawionymi założeniami nowelizacji po zmianie ustawy program kształcenia 
ma ustalać zespół programowy CMKP. W jego skład ma wchodzić co najmniej jeden 
przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Sformułowanie co najmniej 
wskazuje, że zapewnienie udziału jednego członka samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych oznacza, że wystarczający dla spełnienia tego wymogu prawnego jest udział 
jednego przedstawiciela samorządu zawodowego. Członek zespołu programowego CMKP 
reprezentujący samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zgodnie z przedstawionymi 
założeniami ustawy zmieniającej nie musi pełnić żadnych funkcji w organach samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych. Tym samym de facto głos samorządu pielęgniarek 
i położnych w pracach zespołu programowego CMKP nie będzie reprezentowany. 



Kolejna istotna zmiana to umocowanie CMKP do bycia organizatorem szkolenia w zakresie 
kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego. Istnieje poważne 
ryzyko, że w praktyce może to skutkować marginalizacją udziału innych podmiotów 
dotychczas organizujących kształcenie w tym zakresie i przejęciem tej funkcji wyłącznie 
przez CMKP. 

Wobec powyższego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych widząc realne zagrożenie 
w dostępie pielęgniarkom i położnym do kształcenia podyplomowego oraz brak argumentów 
organizacyjno-merytorycznych do proponowanych zmian, wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

  

Sekretarz NRPiP                                                                                                 Prezes NRPiP 
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