
Informacja na temat uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych       
z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wykonywania obowiązku 

aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych                                   
przez pielęgniarki i położne 

Zapisy dotyczące obowiązku stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz prawa do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia 
podyplomowego zostały zapisane już w 1996 roku - zgodnie z art. 10b ustawy z dnia 5 lipca 
1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.). 
Zapisy te zostały utrzymane w kolejnej ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) w art. 61 ust. 1. W tych ustawach 
zostały także ustalone rodzaje kształcenia podyplomowego, po ukończeniu których 
pielęgniarka otrzymuje określone uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych.                     
Są to: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy 
dokształcające. 

 
W związku z licznymi zapytaniami pielęgniarek i położnych przedstawiam stan faktyczny 
dotyczący przedmiotu uchwały nr 195/VI/2014 w sprawie zasad wykonywania obowiązku 
aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne, która została 
podjęta przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 
roku. Zgodnie z §3 wskazana uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała określa, iż pielęgniarka, położna może aktualizować wiedzę i umiejętności 
zawodowe w następujących rodzajach kształcenia podyplomowego: szkoleniu 
specjalizacyjnego, kursie kwalifikacyjnym, kursie specjalistycznym, kursie dokształcającym 
oraz w ramach samokształcenia. Wskazuje także dodatkowe sposoby realizacji powyższego 
obowiązku, poprzez m.in. udział w konferencjach, szkoleniach wewnątrzzakładowych, 
publikowanie prac w czasopismach naukowych i książkach, udział w radzie naukowej/ 
programowej czasopisma naukowego lub popularnonaukowego oraz uzyskanie tytułu 
naukowego, stopnia naukowego. 

 
Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazana uchwała nie określa możliwości uzyskiwania 
punktów edukacyjnych przez pielęgniarki, położne w określonym czasie 
rozliczeniowym, dlatego nie należy jej nazywać uchwałą dotyczącą tzw. punktów 
edukacyjnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie przyjęła żadnej uchwały 
nakazującej i zobowiązującej pielęgniarki, położne do uzyskiwania punktów edukacyjnych. 
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Dział merytoryczny w biurze NIPiP  
  

 
 
 
 
 
 


