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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Wykonywanie zawodu pielęgniarki Wykonywanie zawodu pielęgniarki Wykonywanie zawodu pielęgniarki Wykonywanie zawodu pielęgniarki ––––    posługiwanie się tytułem specjalisty z dziedziny anestezjologii posługiwanie się tytułem specjalisty z dziedziny anestezjologii posługiwanie się tytułem specjalisty z dziedziny anestezjologii posługiwanie się tytułem specjalisty z dziedziny anestezjologii 

i intensywnej terapiii intensywnej terapiii intensywnej terapiii intensywnej terapii    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy pielęgniarka, uzyskawszy tytuł specjalisty z dziedziny anestezjologCzy pielęgniarka, uzyskawszy tytuł specjalisty z dziedziny anestezjologCzy pielęgniarka, uzyskawszy tytuł specjalisty z dziedziny anestezjologCzy pielęgniarka, uzyskawszy tytuł specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, po ii i intensywnej terapii, po ii i intensywnej terapii, po ii i intensywnej terapii, po 

zmianie miejsca pracy na poradnię chirurgiczną, ma prawo nadal posługiwać się tytułem zmianie miejsca pracy na poradnię chirurgiczną, ma prawo nadal posługiwać się tytułem zmianie miejsca pracy na poradnię chirurgiczną, ma prawo nadal posługiwać się tytułem zmianie miejsca pracy na poradnię chirurgiczną, ma prawo nadal posługiwać się tytułem 

specjalisty? specjalisty? specjalisty? specjalisty?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Przepisy prawa nie stanowią, Ŝe dana specjalizacja posiadana przez pielęgniarkę jest uznawana 

tylko i wyłącznie w konkretnym miejscu pracy, na konkretnym oddziale. Tak więc bez względu na 

to, na jakim stanowisku i na jakim oddziale pielęgniarka będzie wykonywała pracę, ma ona pełne 

prawo do posługiwania się tytułem specjalisty. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Zgodnie z art. 10c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) ustala się następujące rodzaje kształcenia 

podyplomowego: 

1) szkolenie specjalizacyjne; 

2) kursy kwalifikacyjne; 

3) kursy specjalistyczne; 

4) kursy dokształcające. 

Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, połoŜną specjalistycznych kwalifikacji w 

określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 

tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

Natomiast zgodnie z art. 10r ww. ustawy pielęgniarka, połoŜna po odbyciu specjalizacji i zdaniu 

egzaminu państwowego uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Egzamin państwowy, o którym mowa wyŜej, przeprowadza - odrębnie dla kaŜdej dziedziny 

pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - państwowa komisja 

egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Przepisy prawa nie stanowią, Ŝe dana specjalizacja posiadana przez pielęgniarkę jest uznawana 

tylko i wyłącznie w konkretnym miejscu pracy, na konkretnym oddziale. Tak więc, bez względu na 
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to, na jakim stanowisku i na jakim oddziale pielęgniarka będzie wykonywała pracę, ma ona pełne 

prawo do posługiwania się tytułem specjalisty. 

Marta Handzlik, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 

 


