
Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu 

informuje 
  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu prowadzi 
nabór na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Zajęcia teoretyczne będą 
odbywać się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
przy ul. Morcinka 10B. Zajęcia stażowe w większości   w elbląskich 
placówkach ochrony zdrowia. 
 
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w kursach prosimy o przysyłanie 
zgłoszeń: 
 

� osobiście lub listownie na adres: 82-300 Elbląg, G. Morcinka 10B 
� e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl  

Karty kursu do pobrania na stronie oipip.elblag.pl . 
 
 

Ogłaszamy nabór na kursy, które chcemy rozpocząć w I kwartale 2017: 
1. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „ Pielęgniarstwa 

anestezjologicznego” dla pielęgniarek.  Na zgłoszenia czekamy jeszcze 
do końca grudnia 2016. Początek zajęć 21 stycznia 2017. 

 
2. kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla 

pielęgniarek i położnych. Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2017. 
Początek zajęć w styczeń-luty 2017 
 

3. kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” dla 
pielęgniarek i położnych. Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2017. 
Początek zajęć w lutym 2017 

 
4. kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek. Na zgłoszenia 

czekamy do 28.02.2017. Początek zajęć w marcu 2017 
 

 
Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Rozpoczęcie 
kursów nastąpi po zebraniu grupy na daną formę kształcenia. 

 
Wszystkie pielęgniarki i położne, które chcą podjąć kształcenie podyplomowe 
na większości specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych powinny mieć 
ukończone kursy specjalistyczne z Resuscytacji krążeniowo-oddechowej i 
Wykonania i interpretacji zapisu EKG.  
 



Od 1 stycznia 2017 osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o 
dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% 
poniesionych kosztów na kształcenie. 
 
Kurs kwalifikacyjny  jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania 
określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny 
pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs 
kwalifikacyjny trwa około 6 miesięcy. Do kursu kwalifikacyjnego może 
przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu, co 
najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona do kursu. 

 
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do 
wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub 
rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny trwa do 3 miesięcy. Do kursu 
specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo 
wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. 

 
Specjalista ds. szkoleń 

Magdalena Budziszewska 
  


