
2. Wyk∏adowcami mogà byç osoby majàce nie
mniej ni˝ pi´cioletni sta˝ zawodowy w dziedzinie b´dà-
cej przedmiotem specjalizacji, doÊwiadczenie dydak-
tyczne oraz spe∏niajà co najmniej jeden z warunków:

1) posiadajà tytu∏ zawodowy magistra piel´gniar-
stwa, magistra po∏o˝nictwa;

2) posiadajà tytu∏ specjalisty w dziedzinie organizacji
i zarzàdzania;

3) posiadajà ukoƒczone studia wy˝sze na kierunku
majàcym zastosowanie w ochronie zdrowia lub in-
ne kwalifikacje niezb´dne do realizacji wybranych
zagadnieƒ.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 paêdziernika 2003 r.

w sprawie kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych 

Na podstawie art. 10u ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109,
poz. 1029) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb odbywania kszta∏cenia
podyplomowego przez piel´gniarki i po∏o˝ne;

2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu paƒ-
stwowego, o którym mowa w art.10r ust.1 ustawy
z dnia 5 lipca 1996 r.  o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej, zwanej dalej „ustawà”; 

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków paƒstwowej
komisji egzaminacyjnej, o którym mowa
w art. 10r ust. 4 ustawy. 

§ 2. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na zatrudniona na pod-
stawie umowy o prac´ odbywa kszta∏cenie podyplo-
mowe na swój wniosek, na podstawie skierowania
wydanego przez pracodawc´ do organizatora kszta∏-
cenia podyplomowego, zwanego dalej „organizato-
rem kszta∏cenia”.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e odbywaç kszta∏ce-
nie podyplomowe równie˝ bez skierowania, o którym
mowa w ust.1, na podstawie umowy zawartej z orga-
nizatorem kszta∏cenia.

3. Do piel´gniarki, po∏o˝nej odbywajàcej kszta∏ce-
nie podyplomowe na podstawie skierowania wydane-
go przez pracodawc´ stosuje si´ przepisy rozporzà-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 12 paêdziernika 1993 r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych
(Dz. U. Nr 103, poz. 472), w zakresie dotyczàcym
zwrotu kosztów kszta∏cenia i uprawnieƒ urlopowych. 

§ 3. Do szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej
„specjalizacjà”, mo˝e przystàpiç piel´gniarka, po∏o˝-
na, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej dwuletni sta˝ pracy w zawo-
dzie;

3) zosta∏a dopuszczona do specjalizacji przez komisj´
kwalifikacyjnà, o której mowa w § 5.

§ 4. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o roz-
pocz´cie specjalizacji sk∏ada wniosek o dopuszczenie
do specjalizacji do organizatora kszta∏cenia w terminie
przez niego wyznaczonym.

2. Do wniosku do∏àcza si´: 

1) dokument potwierdzajàcy posiadanie co najmniej
dwuletniego sta˝u pracy w zawodzie;

2) w przypadku ubiegania si´ o skrócenie okresu
trwania specjalizacji — dokument potwierdzajàcy
spe∏nienie jednego z warunków okreÊlonych w § 6
ust. 2;

3) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 — tak˝e
skierowanie wydane przez pracodawc´.

§ 5. 1. W celu dopuszczenia piel´gniarki, po∏o˝nej
do specjalizacji organizator kszta∏cenia powo∏uje ko-
misj´ kwalifikacyjnà, która przeprowadza post´powa-
nie kwalifikacyjne.

2. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej wchodzà:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kszta∏cenia,
w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa
w § 8 ust. 1, jako przewodniczàcy;

2) przedstawiciel okr´gowej rady piel´gniarek i po-
∏o˝nych, w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce prowa-
dzenia kszta∏cenia podyplomowego, a w przypad-
ku gdy organizatorem kszta∏cenia jest okr´gowa
izba piel´gniarek i po∏o˝nych, utworzona przez nià
spó∏ka handlowa, w której posiada ona udzia∏y lub

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833). 



akcje lub inny utworzony przez nià podmiot —
przedstawiciel Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych;

3) przedstawiciel w∏aÊciwego dla danej dziedziny pie-
l´gniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzysze-
nia zawodowego lub towarzystwa naukowego
piel´gniarek i po∏o˝nych.

3. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji kwalifikacyj-
nej powinny spe∏niç warunki, o których mowa w § 8
ust. 2. 

4. Post´powanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1) ocen´, na podstawie przedstawionej dokumenta-
cji, czy piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o do-
puszczenie do specjalizacji spe∏nia wymogi, o któ-
rych mowa w § 3 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wst´pnego w przypad-
kach, o których mowa w ust. 5 i 6;

3) podj´cie decyzji o skróceniu okresu trwania spe-
cjalizacji w przypadku, o którym mowa w § 6
ust. 2;

4) sporzàdzenie protoko∏u z post´powania kwalifika-
cyjnego.

5. W przypadku gdy liczba piel´gniarek, po∏o˝nych
ubiegajàcych si´ o dopuszczenie do specjalizacji jest
wi´ksza ni˝ liczba miejsc, okreÊlona przez organizato-
ra kszta∏cenia, komisja kwalifikacyjna przeprowadza
egzamin wst´pny w formie pisemnej.

6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinanso-
wana ze Êrodków publicznych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia na podstawie art. 10w usta-
wy, przeprowadzenie egzaminu wst´pnego w formie
pisemnej jest obowiàzkowe, niezale˝nie od liczby pie-
l´gniarek, po∏o˝nych ubiegajàcych si´ o dopuszczenie
do specjalizacji. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w sk∏ad
komisji kwalifikacyjnej wchodzi tak˝e w∏aÊciwy kon-
sultant wojewódzki do spraw piel´gniarstwa lub po-
∏o˝nictwa. 

§ 6. 1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres
niezb´dny do zrealizowania wszystkich modu∏ów
kszta∏cenia, zawartych w ramowym programie specja-
lizacji, nie mo˝e byç on jednak krótszy ni˝ 18 miesi´cy
i d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce.

2. Czas trwania specjalizacji mo˝e zostaç skrócony
do 12 miesi´cy, je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na spe∏nia co
najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa
lub magistra po∏o˝nictwa oraz jest zatrudniona na
stanowisku zgodnym z dziedzinà specjalizacji;

2) ukoƒczy∏a szko∏´ o specjalnoÊci piel´gniarstwo
psychiatryczne oraz posiada co najmniej pi´ciolet-
ni sta˝ pracy w zawodzie w tej specjalnoÊci i ubie-
ga si´ o tytu∏ piel´gniarki specjalisty w dziedzinie
piel´gniarstwa psychiatrycznego;

3) ukoƒczy∏a szkolenie, w tym za granicà, w zakresie
zgodnym z dziedzinà specjalizacji, trwajàce co naj-
mniej 3 miesiàce, i posiada co najmniej pi´ciolet-
ni sta˝ pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym
z dziedzinà specjalizacji;

4) ukoƒczy∏a specjalizacj´ w innej dziedzinie piel´-
gniarstwa lub dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia.

3. Organizator kszta∏cenia mo˝e tak˝e zaliczyç mo-
du∏y, wybrane jednostki modu∏owe i szkolenie prak-
tyczne i zwolniç piel´gniark´, po∏o˝nà z obowiàzku ich
odbywania, je˝eli zosta∏y one zrealizowane w ramach: 

1) kursu kwalifikacyjnego w zakresie obj´tym progra-
mem specjalizacji — w wymiarze nie wi´kszym ni˝
okreÊlony w ramowym programie kszta∏cenia dla
tego rodzaju kursu;

2) kursu specjalistycznego w zakresie obj´tym pro-
gramem specjalizacji — w wymiarze nie wi´kszym
ni˝ okreÊlony w ramowym programie kszta∏cenia
dla tego rodzaju kursu.

4. Organizator kszta∏cenia mo˝e równie˝ zaliczyç
sta˝ czàstkowy stanowiàcy cz´Êç szkolenia praktyczne-
go i zwolniç piel´gniark´, po∏o˝nà z obowiàzku jego
odbywania w przypadku, gdy posiada ona co najmniej
pi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie i jest aktualnie za-
trudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgod-
nym ze sta˝em czàstkowym.

5. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 3, mo˝e doty-
czyç modu∏ów, wybranych jednostek modu∏owych
i szkolenia praktycznego zrealizowanego w ramach
kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych
prowadzonych poczàwszy od dnia 1 lipca 1999 r. 

6. W celu uzyskania zaliczeƒ, o których mowa
w ust. 3 i 4, piel´gniarka, po∏o˝na sk∏ada wniosek do
organizatora kszta∏cenia, którego wzór stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

7. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e ubiegaç si´ o skró-
cenie okresu trwania specjalizacji, o którym mowa
w ust. 2, albo o zaliczenie modu∏ów, wybranych jedno-
stek modu∏owych i szkolenia praktycznego, o których
mowa w ust. 3, lub zaliczenie sta˝u czàstkowego,
o którym mowa w ust. 4. 

8. Organizator kszta∏cenia mo˝e zaliczyç piel´-
gniarce, po∏o˝nej, która przerwa∏a specjalizacj´ i po-
nownie do niej przystàpi∏a, zrealizowane i zaliczone
poprzednio modu∏y i szkolenie praktyczne na pod-
stawie przed∏o˝onej karty specjalizacji, je˝eli prze-
rwa w odbywaniu specjalizacji nie by∏a d∏u˝sza ni˝
5 lat.

9. Przed podj´ciem decyzji w sprawie zaliczenia
piel´gniarce, po∏o˝nej zaj´ç, o których mowa w ust. 3,
4 i 8, organizator kszta∏cenia zasi´ga opinii kierownika
specjalizacji, o którym mowa w § 8 ust. 1. 
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§ 7. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na, posiadajàca co naj-
mniej stopieƒ naukowy doktora i odpowiedni dorobek
naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza
uzyskaç tytu∏ specjalisty, mo˝e byç zwolniona przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia z obowiàzku
odbywania specjalizacji w cz´Êci lub ca∏oÊci. 

2. Piel´gniarka, po∏o˝na sk∏ada wniosek w spra-
wie, o której mowa w ust.1, wraz z opinià kierownika
specjalizacji do ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia, za poÊrednictwem dyrektora Centrum Kszta∏cenia
Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych, zwanego
dalej „Centrum”. 

3. Dyrektor Centrum do∏àcza do wniosku opini´
powo∏anego przez siebie zespo∏u. W sk∏ad zespo∏u
wchodzà:

1) konsultant krajowy w danej dziedzinie piel´gniar-
stwa lub dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia; 

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych; 

3) trzech pracowników naukowych szko∏y piel´gniar-
skiej lub szko∏y po∏o˝nych posiadajàcych tytu∏ na-
ukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora ha-
bilitowanego lub doktora.

4. Piel´gniarka, po∏o˝na, posiadajàca stopieƒ na-
ukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i za-
wodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskaç tytu∏
specjalisty, mo˝e tak˝e zostaç zwolniona przez komisj´
kwalifikacyjnà z egzaminu wst´pnego, o którym mo-
wa w § 5 ust. 5.

§ 8. 1. Organizator kszta∏cenia wyznacza kierowni-
ka specjalizacji w okreÊlonej dziedzinie piel´gniarstwa
lub dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdro-
wia.

2. Kierownikiem specjalizacji mo˝e byç piel´gniar-
ka, po∏o˝na, która spe∏nia co najmniej jeden z nast´-
pujàcych warunków:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa
lub magistra po∏o˝nictwa oraz co najmniej pi´cio-
letni sta˝ pracy w zawodzie w dziedzinie piel´-
gniarstwa albo dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia b´dàcej przedmiotem specja-
lizacji;

2) posiada tytu∏ specjalisty w dziedzinie piel´gniar-
stwa b´dàcej przedmiotem specjalizacji    i co naj-
mniej pi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie w dziedzi-
nie piel´gniarstwa albo dziedzinie majàcej zasto-
sowanie w ochronie zdrowia b´dàcej przedmio-
tem specjalizacji.

3. W dziedzinach, w których nie ma osób posiada-
jàcych tytu∏ specjalisty, kierownika specjalizacji wy-
znacza organizator kszta∏cenia po uzgodnieniu z dy-
rektorem Centrum. 

§ 9. 1. Do obowiàzków kierownika specjalizacji na-
le˝y:

1) ustalenie szczegó∏owego planu zaj´ç obj´tych pro-
gramem specjalizacji i sprawowanie nadzoru nad
realizacjà tego planu;

2) opracowanie wykazu aktualnego piÊmiennictwa
i innych pomocy niezb´dnych w procesie samo-
kszta∏cenia;

3) sprawowanie nadzoru nad planowà realizacjà za-
j´ç teoretycznych;

4) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem Êwiad-
czeƒ zdrowotnych przewidzianych w programie
specjalizacji, w ramach szkolenia praktycznego; 

5) ocenianie przygotowanych przez piel´gniark´, po-
∏o˝nà opracowaƒ teoretycznych przewidzianych
w programie specjalizacji; 

6) organizowanie zaliczeƒ przewidzianych w progra-
mie specjalizacji;

7) wskazanie opiekunów sta˝y czàstkowych, upraw-
nionych do przeprowadzenia szkolenia praktycz-
nego; 

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem doku-
mentacji przebiegu specjalizacji. 

2. Kierownik specjalizacji mo˝e upowa˝niç innà
piel´gniark´, po∏o˝nà spe∏niajàcà warunki okreÊlone
w § 8 ust. 2 do zapewnienia nadzoru, o którym mowa
w ust.1 pkt 4.

§ 10. 1. Piel´gniarce, po∏o˝nej dopuszczonej do
specjalizacji organizator kszta∏cenia wydaje kart´ spe-
cjalizacji, której wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz
potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odby-
cia specjalizacji. 

§ 11. 1. Do egzaminu paƒstwowego, o którym mo-
wa w art. 10r ust. 1 ustawy, mo˝e przystàpiç piel´-
gniarka, po∏o˝na, która:

1) odby∏a specjalizacj´ albo zosta∏a zwolniona z obo-
wiàzku jej odbywania w ca∏oÊci lub cz´Êci, na pod-
stawie § 7;

2) z∏o˝y∏a do paƒstwowej komisji egzaminacyjnej, za
poÊrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o do-
puszczenie do egzaminu paƒstwowego wraz z kar-
tà specjalizacji lub dokumentem potwierdzajàcym
zwolnienie z obowiàzku odbycia specjalizacji w ca-
∏oÊci lub cz´Êci; 

3) z∏o˝y∏a dokument potwierdzajàcy wniesienie na ra-
chunek bankowy wskazany przez Centrum op∏aty
za egzamin paƒstwowy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
sk∏ada si´ do Centrum, do dnia 31 maja albo do dnia
31 paêdziernika.

§ 12. 1. Dyrektor Centrum ustala plan egzaminów
paƒstwowych dla poszczególnych dziedzin piel´gniar-

Dziennik Ustaw Nr 197 — 13609 — Poz. 1923



stwa lub dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie
zdrowia przeprowadzanych w danym roku. 

2. Organizator kszta∏cenia powiadamia Centrum
o terminie zakoƒczenia specjalizacji przypadajàcym
w roku nast´pnym oraz liczbie uczestników tej specja-
lizacji, nie póêniej ni˝ na 12 miesi´cy przed jej zakoƒ-
czeniem. 

3. Plan egzaminów paƒstwowych przeprowadza-
nych w danym roku Centrum podaje do wiadomoÊci
na stronie internetowej Centrum do dnia 31 grudnia
roku poprzedniego. 

4. Egzamin paƒstwowy przeprowadzany jest
w dwóch sesjach egzaminacyjnych: wiosennej i je-
siennej. 

5. Egzamin paƒstwowy dla danej dziedziny jest
przeprowadzany, je˝eli przyst´puje do niego nie mniej
ni˝ 25 piel´gniarek, po∏o˝nych. 

6. Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia, egzamin paƒstwowy mo˝e byç przeprowadzony
dla mniejszej liczby piel´gniarek i po∏o˝nych. 

§ 13. 1. W sk∏ad paƒstwowej komisji egzaminacyj-
nej mogà wchodziç: 

1) piel´gniarki, po∏o˝ne, które posiadajà nast´pujàce
kwalifikacje:

a) tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa lub
magistra po∏o˝nictwa i co najmniej pi´cioletni
sta˝ pracy w danej dziedzinie piel´gniarstwa
lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie
majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia lub

b) tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa lub
magistra po∏o˝nictwa i tytu∏ specjalisty w danej
dziedzinie piel´gniarstwa lub w dziedzinie po-
krewnej albo w dziedzinie majàcej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia albo

c) wykszta∏cenie wy˝sze o profilu zgodnym z dzie-
dzinà specjalizacji i co najmniej trzyletni sta˝
pracy w komórce organizacyjnej o profilu zgod-
nym z dziedzinà specjalizacji b´dàcà przedmio-
tem egzaminu paƒstwowego, albo

d) tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa lub
magistra po∏o˝nictwa i stopieƒ naukowy dokto-
ra, doktora habilitowanego lub tytu∏ naukowy
profesora oraz co najmniej trzyletni sta˝ pracy
w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym
z dziedzinà specjalizacji b´dàcà przedmiotem
egzaminu paƒstwowego;

2) lekarz posiadajàcy tytu∏ specjalisty w dziedzinie
b´dàcej przedmiotem specjalizacji lub w dziedzi-
nie pokrewnej albo w dziedzinie majàcej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia, zatrudniony zgodnie
z dziedzinà uzyskanej specjalizacji. Lekarz powo∏y-
wany jest w szczególnoÊci spoÊród osób wskaza-
nych przez dyrektora Centrum Medycznego
Kszta∏cenia Podyplomowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na wnio-
sek dyrektora Centrum, wyznacza spoÊród cz∏onków
paƒstwowej komisji egzaminacyjnej przewodniczàce-
go.

3. Cz∏onkowie paƒstwowej komisji egzaminacyjnej
wybierajà spoÊród siebie sekretarza. 

4. W sk∏ad paƒstwowej komisji egzaminacyjnej nie
mogà wchodziç:

1) osoby, które prowadzi∏y w ramach specjalizacji za-
j´cia dla piel´gniarek, po∏o˝nych przyst´pujàcych
do egzaminu paƒstwowego;

2) pracownicy urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia oraz pracownicy Cen-
trum;

3) ma∏˝onek lub krewny albo powinowaty do drugie-
go stopnia piel´gniarki, po∏o˝nej przyst´pujàcej
do egzaminu paƒstwowego;

4) osoby pozostajàce z piel´gniarkà, po∏o˝nà w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich bezstron-
noÊci.

5. Przewodniczàcy oraz pozostali cz∏onkowie paƒ-
stwowej komisji egzaminacyjnej sk∏adajà oÊwiadcze-
nie co do okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4. 

§ 14. Do zadaƒ paƒstwowej komisji egzaminacyj-
nej nale˝y w szczególnoÊci:

1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu piel´gniar-
ki, po∏o˝nej do egzaminu paƒstwowego;

2) ustalenie listy piel´gniarek, po∏o˝nych dopuszczo-
nych do egzaminu paƒstwowego w danym termi-
nie;

3) wybór i zatwierdzenie zadaƒ egzaminacyjnych;

4) przeprowadzenie i dokonanie oceny egzaminu
paƒstwowego;

5) sporzàdzenie protoko∏u z egzaminu paƒstwowego
i przekazanie go Centrum wraz z pozosta∏à doku-
mentacjà zwiàzanà z przeprowadzonym egzami-
nem paƒstwowym.

§ 15. 1. Egzamin paƒstwowy przeprowadzany jest
w formie pisemnej. 

2. Zadania egzaminacyjne sà przygotowywane,
przechowywane oraz przekazywane w sposób unie-
mo˝liwiajàcy ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Egzamin paƒstwowy przeprowadzany jest zgod-
nie z regulaminem egzaminu paƒstwowego opraco-
wanym przez dyrektora Centrum i zatwierdzonym
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

4. Regulamin egzaminu paƒstwowego dyrektor
Centrum podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie
internetowej Cenrum. 
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§ 16. 1. Dyrektor Centrum ka˝dorazowo ustala ter-
min  i miejsce egzaminu paƒstwowego. 

2. Centrum powiadamia piel´gniark´, po∏o˝nà
o terminie i miejscu egzaminu paƒstwowego nie póê-
niej ni˝ na 30 dni przed datà rozpocz´cia egzaminu.

§ 17. W razie nieprzystàpienia do egzaminu paƒ-
stwowego w wyznaczonym terminie piel´gniarka, po-
∏o˝na mo˝e przystàpiç do tego egzaminu w najbli˝-
szym wyznaczonym terminie, w którym b´dzie prze-
prowadzany egzamin paƒstwowy dla danej dziedziny,
nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 miesi´cy od daty za-
koƒczenia specjalizacji. 

§ 18. 1. W razie niepomyÊlnego wyniku egzaminu
paƒstwowego piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e przystàpiç
do poprawkowego egzaminu paƒstwowego w najbli˝-
szym wyznaczonym terminie, w którym b´dzie prze-
prowadzany egzamin paƒstwowy dla danej dziedziny,
nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 miesi´cy od daty za-
koƒczenia specjalizacji. 

2. W razie trzykrotnego uzyskania przez piel´gniar-
k´, po∏o˝nà niepomyÊlnego wyniku egzaminu paƒ-
stwowego piel´gniarka, po∏o˝na w celu uzyskania ty-
tu∏u specjalisty w dziedzinie piel´gniarstwa lub dzie-
dzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia mo-
˝e ponownie ubiegaç si´ o odbycie specjalizacji i przy-
stàpienie do egzaminu paƒstwowego. 

§ 19. 1. Paƒstwowa komisja egzaminacyjna mo˝e
uniewa˝niç egzamin paƒstwowy z powodu naruszenia
przepisów dotyczàcych jego przeprowadzania. 

2. O uniewa˝nieniu egzaminu paƒstwowego paƒ-
stwowa komisja egzaminacyjna niezw∏ocznie zawia-
damia ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia oraz dy-
rektora Centrum ze wskazaniem przyczyn uniewa˝nie-
nia.

3. Decyzj´ co do dalszego przeprowadzenia egza-
minu podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia. 

§ 20. 1. Piel´gniarce, która z∏o˝y∏a egzamin paƒ-
stwowy z wynikiem pomyÊlnym, Centrum wydaje dy-
plom uzyskania tytu∏u piel´gniarki specjalisty, którego
wzór stanowià za∏àczniki nr 3 i 4 do rozporzàdzenia,
a po∏o˝nej, która z∏o˝y∏a egzamin paƒstwowy z wyni-
kiem pomyÊlnym — dyplom uzyskania tytu∏u po∏o˝nej
specjalisty, którego wzór stanowià za∏àczniki nr 5 i 6
do rozporzàdzenia. 

2. Dyplom podpisujà przewodniczàcy paƒstwowej
komisji egzaminacyjnej i dyrektor Centrum.

3. Centrum prowadzi rejestr wydanych dyplomów.

§ 21. Cz∏onkowie paƒstwowej komisji egzamina-
cyjnej otrzymujà wynagrodzenie za przeprowadzenie
egzaminu paƒstwowego w wysokoÊci:

1) przewodniczàcy — 20 % kwoty okreÊlonej
w art. 10r ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) sekretarz — 16,5 % kwoty okreÊlonej w art. 10r
ust. 4 pkt 1ustawy; 

3) pozostali cz∏onkowie — 13,5 % kwoty okreÊlonej
w art. 10r ust. 4 pkt 1 ustawy. 

§ 22. Do kszta∏cenia w ramach kursu kwalifikacyj-
nego mo˝e przystàpiç piel´gniarka, po∏o˝na, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej roczny sta˝ pracy w zawodzie;

3) zosta∏a dopuszczona do odbycia kursu kwalifika-
cyjnego przez komisj´ kwalifikacyjnà,   o której
mowa w § 24. 

§ 23. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o roz-
pocz´cie kursu kwalifikacyjnego sk∏ada wniosek o do-
puszczenie do kursu kwalifikacyjnego do organizatora
kszta∏cenia w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dokument potwierdzajàcy posiadanie co najmniej
rocznego sta˝u pracy w zawodzie;

2) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 — tak˝e
skierowanie wydane przez pracodawc´.

§ 24. 1. W celu dopuszczenia piel´gniarki, po∏o˝nej
do kursu kwalifikacyjnego organizator kszta∏cenia po-
wo∏uje komisj´ kwalifikacyjnà, która przeprowadza
post´powanie kwalifikacyjne. 

2. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej wchodzà:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kszta∏cenia,
w tym kierownik kursu jako przewodniczàcy;

2) przedstawiciel okr´gowej rady piel´gniarek i po-
∏o˝nych, w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce prowa-
dzenia kszta∏cenia podyplomowego, a w przypad-
ku gdy organizatorem kszta∏cenia jest okr´gowa
izba piel´gniarek i po∏o˝nych, utworzona przez nià
spó∏ka handlowa,   w której posiada ona udzia∏y
lub akcje lub inny utworzony przez nià podmiot —
przedstawiciel Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych. 

3. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji kwalifikacyj-
nej powinny spe∏niaç warunki okreÊlone w § 26 ust. 2. 

4. Post´powanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1) ocen´, na podstawie przedstawionej dokumenta-
cji, czy piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o do-
puszczenie do kursu kwalifikacyjnego spe∏nia wy-
mogi, o których mowa w § 22 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wst´pnego w formie
pisemnej w przypadku gdy liczba piel´gniarek, po-
∏o˝nych ubiegajàcych si´ o dopuszczenie do kursu
kwalifikacyjnego jest wi´ksza ni˝ liczba miejsc
okreÊlona przez organizatora kszta∏cenia;

3) sporzàdzenie protoko∏u z post´powania kwalifika-
cyjnego. 
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§ 25. Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmu-
je okres niezb´dny do zrealizowania wszystkich mo-
du∏ów kszta∏cenia zawartych w ramowym programie
kursu kwalifikacyjnego; nie mo˝e byç on jednak d∏u˝-
szy ni˝ 6 miesi´cy. 

§ 26. 1. Organizator kszta∏cenia wyznacza kierow-
nika kursu kwalifikacyjnego w okreÊlonej dziedzinie
piel´gniarstwa lub dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia.

2. Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego mo˝e byç
piel´gniarka, po∏o˝na, która spe∏nia co najmniej jeden
z nast´pujàcych warunków:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra piel´gniarstwa
lub magistra po∏o˝nictwa oraz co najmniej pi´cio-
letni sta˝ pracy w zawodzie w dziedzinie piel´-
gniarstwa b´dàcej przedmiotem kursu kwalifika-
cyjnego;

2) posiada tytu∏ specjalisty w dziedzinie piel´gniar-
stwa lub w dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia oraz co najmniej pi´cioletni
sta˝ pracy w zawodzie, w dziedzinie b´dàcej
przedmiotem kursu kwalifikacyjnego i jest aktual-
nie zatrudniona w tej dziedzinie. 

§ 27. Do obowiàzków kierownika kursu kwalifika-
cyjnego nale˝y:

1) ustalenie szczegó∏owego planu zaj´ç obj´tych pro-
gramem kursu kwalifikacyjnego i sprawowanie
nadzoru nad realizacjà tego planu;

2) opracowanie wykazu aktualnego piÊmiennictwa
i innych pomocy niezb´dnych w procesie samo-
kszta∏cenia;

3) sprawowanie nadzoru nad planowà realizacjà za-
j´ç teoretycznych;

4) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem Êwiad-
czeƒ zdrowotnych przewidzianych w programie
kursu kwalifikacyjnego, w ramach szkolenia prak-
tycznego;

5) ocenianie przygotowanych przez piel´gniark´, po-
∏o˝nà opracowaƒ teoretycznych przewidzianych
w programie kursu kwalifikacyjnego; 

6) organizowanie zaliczeƒ przewidzianych w progra-
mie kursu kwalifikacyjnego;

7) wskazywanie opiekunów sta˝y czàstkowych,
uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia
praktycznego;

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem doku-
mentacji przebiegu kursu kwalifikacyjnego.

§ 28. 1. Piel´gniarce, po∏o˝nej dopuszczonej do
kursu kwalifikacyjnego organizator kszta∏cenia wydaje
kart´ kursu kwalifikacyjnego, której wzór stanowi za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. 

2. Karta kursu kwalifikacyjnego z wymaganymi
wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi
dowód odbycia kursu kwalifikacyjnego. 

§ 29. Organizator kszta∏cenia, na wniosek kierow-
nika kursu kwalifikacyjnego, zalicza kurs kwalifikacyj-
ny oraz dokonuje wpisu w karcie kursu kwalifikacyjne-
go o zrealizowanych w ramach kursu zaj´ciach teore-
tycznych i szkoleniu praktycznym. 

§ 30. 1. Kurs kwalifikacyjny koƒczy si´ egzaminem
teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej
lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. 

2. Rodzaj egzaminu i form´ egzaminu teoretyczne-
go ustala organizator kszta∏cenia, z uwzgl´dnieniem
dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyj-
ny. 

3. Warunkiem przystàpienia do egzaminu jest zali-
czenie przez piel´gniark´, po∏o˝nà zaj´ç teoretycznych
i szkolenia praktycznego przewidzianych w programie
kursu kwalifikacyjnego.

4. Egzamin przeprowadzany jest przez komisj´ eg-
zaminacyjnà powo∏anà przez organizatora kszta∏cenia.

5. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kszta∏cenia,
w tym kierownik kursu jako przewodniczàcy;

2) przedstawiciel okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝-
nych, w∏aÊciwej ze wzgl´du    na miejsce prowa-
dzenia kszta∏cenia podyplomowego, a w przypad-
ku gdy organizatorem kszta∏cenia jest okr´gowa
izba piel´gniarek i po∏o˝nych, utworzona przez nià
spó∏ka handlowa, w której posiada ona udzia∏y lub
akcje lub inny utworzony przez nià podmiot —
przedstawiciel Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych;

3) piel´gniarka, po∏o˝na, która posiada tytu∏ zawodo-
wy magistra piel´gniarstwa lub magistra po∏o˝-
nictwa i tytu∏ specjalisty w dziedzinie piel´gniar-
stwa b´dàcej przedmiotem kursu kwalifikacyjne-
go, albo piel´gniarka, po∏o˝na, która posiada tytu∏
specjalisty w dziedzinie piel´gniarstwa albo dzie-
dzinie b´dàcej przedmiotem kursu kwalifikacyjne-
go oraz co najmniej trzyletni sta˝ pracy w zawo-
dzie w tej dziedzinie. 

6. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne sà przygo-
towywane, przechowywane i przekazywane komisji
egzaminacyjnej przez organizatora kszta∏cenia w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 31. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na, która z∏o˝y∏a egza-
min z wynikiem pomyÊlnym, otrzymuje zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu kursu kwalifikacyjnego, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia. 

2. W razie niepomyÊlnego wyniku egzaminu piel´-
gniarka, po∏o˝na mo˝e ponownie przystàpiç do egza-
minu, w terminie wyznaczonym przez organizatora
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kszta∏cenia, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 18 miesi´-
cy od daty pierwszego egzaminu. 

3. W razie trzykrotnego uzyskania przez piel´gniar-
k´, po∏o˝nà niepomyÊlnego wyniku egzaminu piel´-
gniarka, po∏o˝na, w celu ukoƒczenia kursu kwalifika-
cyjnego mo˝e ponownie ubiegaç si´ o odbycie kursu. 

§ 32. 1. Do kursu specjalistycznego mo˝e przystà-
piç piel´gniarka, po∏o˝na, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej trzymiesi´czny sta˝ pracy
w zawodzie;

3) zosta∏a zakwalifikowana do odbycia kursu specjali-
stycznego przez organizatora kszta∏cenia. 

2. Piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o rozpocz´-
cie kursu specjalistycznego sk∏ada wniosek do organi-
zatora kszta∏cenia w terminie przez niego wyznaczo-
nym.

3. Organizator kszta∏cenia przeprowadza post´po-
wanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

1) ocen´, na podstawie przedstawionej dokumenta-
cji, czy piel´gniarka, po∏o˝na ubiegajàca si´ o do-
puszczenie do kursu specjalistycznego spe∏nia wy-
mogi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wst´pnego w formie
pisemnej, w przypadku gdy liczba piel´gniarek,
po∏o˝nych, które chcà uczestniczyç w kursie spe-
cjalistycznym, jest wi´ksza ni˝ liczba miejsc okre-
Êlona przez organizatora kszta∏cenia;

3) sporzàdzenie protoko∏u z post´powania kwalifika-
cyjnego. 

§ 33. Piel´gniarce, po∏o˝nej zakwalifikowanej do
odbycia kursu specjalistycznego organizator kszta∏ce-
nia wydaje kart´ kursu specjalistycznego, której wzór
stanowi za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia. 

§ 34. Do kursu specjalistycznego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 26, 27 i 29. 

§ 35. 1. Kurs specjalistyczny koƒczy si´ egzami-
nem. 

2. Warunkiem przystàpienia do egzaminu jest zali-
czenie przez piel´gniark´, po∏o˝nà zaj´ç teoretycznych
i szkolenia praktycznego przewidzianych w programie
kursu specjalistycznego.

3. Do egzaminu stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 30 ust. 4—6.

§ 36. Piel´gniarka, po∏o˝na, która z∏o˝y∏a egzamin
z wynikiem pomyÊlnym, otrzymuje zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu kursu specjalistycznego, którego wzór
stanowi za∏àcznik   nr 10 do rozporzàdzenia. 

§ 37. 1. Do kursu dokszta∏cajàcego mo˝e przystà-
piç piel´gniarka, po∏o˝na, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej trzymiesi´czny sta˝ pracy
w zawodzie;

3) zosta∏a zakwalifikowana do odbycia kursu do-
kszta∏cajàcego przez organizatora kszta∏cenia. 

2. Do kursu dokszta∏cajàcego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 26 i 27. 

3. Piel´gniarka, po∏o˝na otrzymuje zaÊwiadczenie
o odbyciu kursu dokszta∏cajàcego, którego wzór sta-
nowi za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia. 

§ 38. Piel´gniarka, po∏o˝na nie mo˝e rozpoczàç
ani kontynuowaç danego rodzaju kszta∏cenia w przy-
padku: 

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

2) ograniczenia piel´gniarki, po∏o˝nej w wykonywa-
niu okreÊlonych czynnoÊci zawodowych.

§ 39. Organizator kszta∏cenia obowiàzany jest ak-
tualizowaç treÊci nauczania zawarte w programie
kszta∏cenia wynikajàcego z rozwoju nauk medycznych
i zmian w przepisach prawa. 

§ 40. Piel´gniarce, po∏o˝nej, która otrzyma∏a dy-
plom lub zaÊwiadczenie o uzyskaniu tytu∏u specjalisty
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,
przys∏uguje tytu∏ specjalisty w odpowiedniej dziedzi-
nie piel´gniarstwa lub dziedzinie majàcej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia. 

§ 41. ZaÊwiadczenia o ukoƒczeniu przez piel´gniar-
k´, po∏o˝nà kursu kwalifikacyjnego, kursu specjali-
stycznego oraz kursu dokszta∏cajàcego, wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów, zachowujà
swojà wa˝noÊç. 

§ 42. Egzaminy poprawkowe dla specjalizacji, dla
których egzamin paƒstwowy odby∏ si´ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, przeprowadzane sà
na dotychczasowych zasadach. 

§ 43. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 17 grud-
nia 1998 r. w sprawie kszta∏cenia podyplomowego piel´-
gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 161, poz. 1110), które utra-
ci∏o moc z dniem 12 lipca 2003 r. na podstawie art. 7 usta-
wy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy zmieniajàcej ustaw´
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 109,
poz. 1029). 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. (poz. 1923)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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