
Zmiana terminów 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór  

dla członków OIPiP w Białymstoku na bezpłatne  

szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:  
 

pielęgniarstwa psychiatrycznego - 60 pielęgniarek, 

termin realizacji od 29.04.2022 do 1.09.2023 
 

pielęgniarstwa neonatologicznego - 40 położnych i 20 pielęgniarek 

termin realizacji od 29.04.2022 do 1.09.2023 
 

pielęgniarstwa rodzinnego - 60 pielęgniarek 

terminie od 28.10.2022 do 29.02.2024 
 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - 60 pielęgniarek 

termin realizacji od 28.10.2022 do 29.02.2024 

Wymagane dokumenty: 
Konieczne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w wersji:  

1. elektronicznej przez SMK 

2. papierowej do OIPiP w Białymstoku  

w terminie do dnia 31.03.2022 r. do godziny 15.00 szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie 

 pielęgniarstwa psychiatrycznego,  

 pielęgniarstwa neonatologicznego 

w terminie do dnia 20.10.2022 r. do godziny 15.00 szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie 

 pielęgniarstwa rodzinnego,  

 pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 

wraz z załącznikami:  

 kserokopia Prawa wykonywania zawodu 

 potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek  

i położnych dostarczone do biura Izby. 

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się 

z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów 

kształcenia (patrz Regulaminy)  

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Regulaminu-zasad-kwalifikacji-i-finansowania-kosztow-

ksztalcenia-zawodowego-aktualizacja-15-grudnia-2021.pdf 

 

WARUNKI ZALICZENIA SPECJALIZACJI I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU 

PAŃSTWOWEGO 

1. Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.  

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez 

OIPiP w Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych. 

3. Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia 

specjalizacyjnego, jest zobowiązany udokumentować kwalifikacje w zakresie badania 

fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:  

1) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub  

2) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub  

3) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical  

Assessment lub  

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Regulaminu-zasad-kwalifikacji-i-finansowania-kosztow-ksztalcenia-zawodowego-aktualizacja-15-grudnia-2021.pdf
http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Regulaminu-zasad-kwalifikacji-i-finansowania-kosztow-ksztalcenia-zawodowego-aktualizacja-15-grudnia-2021.pdf


4) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013. 

4. Warunkiem przystąpienia uczestnika specjalizacji do egzaminu państwowego będzie 

spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do 

egzaminu państwowego  

 

1) w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - pielęgniarka będzie 

zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu 

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;  

Warunki, o których mowa w ppkt a) nie dotyczą pielęgniarek, które:  

 są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub   

 posiadają dyplom ratownika medycznego lub   

 zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS). 

 

2) w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – pielęgniarka będzie zobowiązana 

przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu: 

b) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;  

c) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.  

Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:  

 są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. .3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub   

 posiadają dyplom ratownika medycznego lub   

 zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS). 

 

3) w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
pielęgniarka będzie zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu 

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;  

b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.  

Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:  

 są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub   

 posiadają dyplom ratownika medycznego lub   

 zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS). 

 

5. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa: 

1) psychiatrycznego: Alina Szapućko, tel. 721 342 649 

2) neonatologicznego: Agata Ostasz, tel. 696 555 201  

3) rodzinnego: Jolanta Kraśnicka, tel. 607 265 103 

4) anestezjologicznego i intensywnej opieki: Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667 520 800 

Termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych zostanie ogłoszony na stronie 

OIPiP w Białymstoku 


