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123.U s'ľAWA

z clnia 15 lipca 201l ľ'

o Zawodach pielęgniarlĺi i położnej])

Rozdział 6

Kształcenůe podyplomowe pielęgniarek i położnych

Aľt. 61. l. Pielęgniaľka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej

wiedzy i umie.iętności zawoc'lowych oraz prawo do doskoIralenia zawodowego

w ľóżnyoh ľodzajach l<ształcenia poclyplomo\Ą/ego.

2. Z'a spełtlienię obowiązku, o któľyllr l-nowa w ust. l, uwaŻa się równiez

kształcęnie poclyplclnrowe oĺ1bywane w ľamach sl'ucJiórv podyplomowyclr

w dziedzinie ma.jącej zastosowanię w ochľonie zdrowia'

3. Pielęgniaľka i połoztra zatľudniolle na podstawie uľnowy o pľacę odbywają

kształcęľlie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie wydanego prZęZ

pracodawcę sl<ięľowania do organizatoľa kształcęnia poĺlyplomowego pielęgniarek

i połoznyolr' Zwatlego dale.j,,organizatoľem kształcęnia''.

4. Pielęgniarl<a i połozna mogą odlrywaó kształcenie podyplomowe ľównież bez

skieľowania, o któľym mowa w ust. 3, na podstawie umowy zawartej z organizatorem

l<ształcenia.

5' Pielęgniarl<a i trrołoż,na pełniące zawodową słuzbę wojskową odbywają

kształcenie podyplomowe na swó.j rvniosek'' tla 1roĺlstawie wydanego przez Ministľa

obľony Naľoclowej sl<ieľowania do organizatoľa kształcerria lub bez sl<ieľowania - na

poclstaw i e un'}owy zawaft ej z or gani'zato ľem kształcęn i a.

Art. (>Ż. l. Pielęgniaľce lub położnej, któľe podejnrują l<ształcenie podyp|omowe

na podstawie skierowarlia wydanego pl'Zęz pľacodawcę, o którym mowa w aft. 6l

ust. 3 i 5, pľzysłLlgują zwolnieniaz części dnia pracy i uľlop szkolęniowy w wymiaľze

określonym w aľt. 65, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu

wynagľodz enia za ulľlop wypoczynkowy.

2. Pľacodawoa moŻę przyznać, pielęgniaľcę ltlb połozne.i, o któľych mowa

w ust. l, clodatl<owe świadczelritl, w szczególności:

l) zwľócić koszty przejazdu, z,akwateľowania irvyżywienia na zasadaclr

obowiązującycli przy podľÓzaclr służbowych na obszarze krajtl, o ile nauka

odbywa się w innej miejscowości rriŻ mie.isce zamieszkania i miejsce pľacy

pracownika;

Ż) pokľyć opłaty za naukę pobierane przez oł'ga'nizatora kształcenia;

3) uclzięlićdodatkowego uľlopu szkoleniowego.
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3' W pľzypadku powtaľZania l<ształcenia poclyplomowego Z powoclu

ĺliez.acjowalających wynil<ów w nauce pľtrcoc1awca może odľnÓwić uc1zĺelania

świadczeń, o któľych lnowa w Llst. 1 i Ż' pl-z'ez okľes powtarzania.

Aľt. ó3. l' Pielęgniaľce lub połoŹnej pocĺejnlLliącynl l<ształcenie podyplomowe

bez skieľowania wydaľrcgo przez pracoclawcę, o którym Ínowa waľt,61 ust.3 i5,

lnoze być udzielony bezpłatny uľlop i zwolnięnię z części dnia pľacy, bęz zachowania

prawa do wynagľodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie poľozumienia míędzy

pľacodawcą a pľacownikiem.

2. okľes bezpłatnego urlopu, o któľynr mowa wust' 1, wlicza się do okľesu

zatľudnienia u danego pracodawcy w zakľesie wszęlkich upľawnień wynikających

z ustawy z dniaŻ6 częrwęa 1974 r. - Kocleks pľacy (Dz' U. zŻ0|6 r' poz. 1666,2138

i Żz55 oraz ZŻ017 r. poz. 60 i 962).

Árt. ó4. l. Pracodawca zavt,ieľa z piclęgnial'ką lLlb połozľlą, o których mowa

w t|ťL,6Ż ust. l' umowę określającą wzaienrne pľawa i oborviązlĺi stľon.

2. Pielęgniarl<a lub położna, ktoľe otľzymały od pracodawcy świadczenia,

o któľych nlowa w aľt.62 ust. 2,iw tľakcie kształcenia podyplomowego lub po jego

ukończeniu w tęrminie okľeślonyľn w uľlrowie, nie dłuzszym niż 3 lata:

1) roz.wią'Żą stosunek pracy Za wypowiedzeniem,

2) z któryni pľacodawca rozwiąże stosunek pľacy bez wypowiedzenia z willy

pie lęgniaľki lr"lb położnej

- są obowiązane do zwrotu kosztów poniesionych przez pľacodawcę lra kształcenie

podyplonrowe w Wysokości pľopoľcjonalnei do czasu pracy po ukończonir"r nauki lLrb

cz-asu pracy w czasie naLllti, clryba zc pracodawca odstąpi oc1 żąclania zrvrotu l<osztów

w części ltlb w całości'

3. Pielęgniaľka lulb połozna, któľe otrzymały ocl pracodawcy świadczenia,

o któľych lnowa w aľt. 62 ust. 2, są obow\ązane, na wniosek pľacodawcy, do zwľotu

kosztów tyoh świadczen w części lub oałości, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn

pľZeľwą kształcenię poclyplomowe lLlb go ľlie pode.imą.

4. Pielęgniaľka lub położna nie mają obowiązkLl zwľotu kosztów, o któľych

mowa w ust. 2, mimo rozwiązania stosunku pľacy' jeżeli zostało ono spowodowane:

l) szkod|iwyln wpływem wykonywanej pľacy na zdrowie, stwieľdzonym

oľzeczeniem lekaľskim wyclanym w Ĺľybie pľzepisów ustawy z dniaŻ6 czerwca

|974 r, -- Koclel<s pľĹlcy' w pľzypacll<u gdy pl'aooclawca nic pľzerliósł pielęgniarki

Ż0l8-0l-Ż5



|QKłL'sr]itúlS.uu s, 491'73

lub położnej clo inne.j pľacý, oclpolvieclniej Ze Względu na stan zdrowia

i kwaliĺŤkacje Zawoclowe, w teľľninie wskazanym W oľZeczeniu lekaľskim;

2) bľakiem nrożliwościdalszcgo zatľu<]nieniaZewzględu na inwaliclztwo lub utratę

zdolności do wyl<onyu,ania dotychczasowej pracy;

3) przeprowaclzeniem się do innej miejscowoścĺ w związku ze zmianą miejsca

zatľucln ien ia małżon ka;

4) pľzepľowac1zeniem się do inncj nrie.jscowości ze względu na zawarcie związku

małzeńskiego z osobą zanrieszkałą w te.j mie.iscowości.

Art. 65" 1. Wynliaľ urlopu szkoleniowego dla pielęgniaľki lub połoŻne.i

podej muj ących kształcen ie poclyp lolĺlowe ľla podstaw i e ski eľowan ia wydane go przez

pracodawcę, o któľym n1owa w aľt.6l ust' 3 i 5, na udział w obowiązkowych

zajęciach w ciągl"l całego ol<resu tľwania kształcenia podyplonrowego wynosi do

28 dni ľoboczych ijest ustalar|y prze,z pľacĺ:clawcę w zależności od czasu trwania

kształcen ia podyplomowego.

Ż.NiezaleŻnie od wynriaľu uľlopu szkoleniowego' o któľyrĺ mowa w ust. l',

wynriaľ uľlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących

kształcenie poclyplonrowe t]a podstawie skierowania wydanego prZęZ pľacodawcę,

o któryn ľnowa w aľt. ól ust.3 i5, pľZystępLljących clo egzalninu państwowego,

o którym mowa w aľt. ó7 ust. 2, rvynosi clo 6 dni ľoboczyclr ijest ustalany prZęZ

pľacodawcę w zaIeŻności od czasu trwania kształceIlia poc1yplonrowego.

,Ą'ľt. 66. l. Ustala się następrrjące ľocĺzaje kształcenia podyplomowego:

1) szkoIenie specjalizaoyjnę' Zwane dalej,,specjalizacją";

Ż) kurskwaliĺ'ikacyjny;

3) kuľsspecjalistyczny;

4) kuľs dokształcający.

2. Kształcęnie podyplomowe jest pľowadzone w systemie stacjonaľnym

i niestacjonaľnym.

Aľt" 67. l. Spec.iaIizacja nla ľla celu uzyslĺanie przez pielęgniaľkę lub położną

specjalistycznej wie<lzy i ulrrie.iętności w okľeślonej d'ziedzinie pielęgniaľstwa lub

clziec]zinie mającej Zastosowanie w oclrronie zclľowia oľaz tytułu spec.ialisty w te.i

dziedzínię'

2. Pielęgniaľka i położna po oclbyciu specjalizacji i zclaniu egzaminu

państwowego uzyskują tytuł specialisty w dziedzinie pielęgniaľstwa lub dziedzinię

ma.jące.i zastosowanie w ochľonie zdľowia.
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3' Pielęgniarka ipołclż.tla posiadające co na.imniej stopień naukowy cloktoľa

i oc1powieĺ1ni cloľobel< naulĺowy i zawodclwy w cJziedzinie' rv któľej zamierza.ią

uzyskĺtć tytuł specjtrlisty, ľlogą być zwolnione pľZęz ministľa właściwego do spľaw

zclrowia z oborł,iązku oc1bywania specjaIizacji w części lub całości.

4. Do spec.jalizacji mogą przystąpić pielęgniaľka lub położna, które:

l) posiadają pľawo wykonywania zawodu;

2) pľacowały w zawoclzie co najrnniej pľzez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

3) zostały dopuszczonę clo specjalizacji po pľzepľowadzeniu postępowania

kwaliĺŤkacy.inego z:d pclśrednictwenr Systemu Monitoľowania Kształcenia

Pracowników Medycznych, o któľym mowa w aľt. 30 ust. l ustawy z dnia

28 kwietnia 20l1 r. o systelnie inÍbľllrrrc.ii w ochľonie zclľowia, zwanego dalej

,,sMK".

4a. Postępowanie kwalifil<acyjľle, o l<tóryl1'l ľnowa W ust. 4 pkt 3, przepľowaclza

się za pośredniotwem SMK.

4b. Konto w SMK zal<łada w celu dokonywania czyrności w tym systemie:

l) pielęgniaľka albo położna;

2) kieľownik specjalizacji.

4c. Waľtlnkiem dokonywania pľzez osoby okľeślone w ust. 4b czynności za

ponlocą SMI( jest potwierclzenie tożsamości osoby, któľa konto założyła, i

weľyÍikacja upľawIl ieli tej osoby.

4d' Potwicľclzenia, o l<tóľyĺĺl mowa lv l-lst. 4c, dokoĺiuje się ľla podstawie wniosku

o nadanie uprawnień:

l) poclpisanego kwaliĺjl(owanyľn podpĺsem ele l<tľoniczľrynl lub poclpiseni

potwieľdzonynr profilenr zauíanym ęPUAP lutl

Ż) potwíeľdzonego przez właściwego oľganizĺttoľa l<ształoenia pielęgniaľek i

połoznych w zakľesie tożsalności osoby, któľa konto założyŁa,lub

3) potwieľcĺzonęgo prZęZ właściwą okręgową izbę pielęgniaľek i położnych lub

Naczelną lzbę Pielęgniaľek i Położllych w zakresie tożsamości osoby, któľa

konto założyła.

4e. WeryÍikac"ji uprawĺlień, o l<tórych lTlowa w ust' 4c, dol<onuje w stosunku do:

l) pielęgniaľl<i albo położne.i' o których mowa w ust. 4b pkt l - właściwa

nrie.jscowcl okľęgowa izba pielęgniaľęk i połoznych, a.ieŻeli nie 'iest możliwe

ustalenie właściwej okręgorve.i izby pie lęgniaľel< i położnych -- Naczelna lzba

Pielęgniarek i Położnych;
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Ż) kieľownika spec.ializaoji - właściwy organizatol'kształcenia pielęgniarek

i połoznych'

5.E'gzamin państwowy, o któľynl mowa w ust' 2, pľzepľowadza odľębnie dla

każdej dziedziny pielęgniaľstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w oclrľonię

zdľowia państwowa komisja egzaminacyjna powołan a pľzęz ĺninistra właściwego do

SpľaW zclľowia ľra wniosek dyrel<tora Centrum Kształcenia Poĺlyplomowego

Pielęgniarek i Połoznych, zwanego dalej ,,Centrul11''.

6. Członkom państworve.j l<omisji egzaminacyjnej pľzysługuje wynagľodzęnięza

przepľowadzenie egzalninu pĺuistwowego. Wynagľoclzenia członków państwowej

l<oľnis.ji egzaminacyjłre.i stl ĺjnaľlsowane z btlclzetu państwa, z części, któľej

clysponelrtenr jest nrinisteľ właściwy do spľaw zdrowia.

7. Pielęgniaľl<a i położna pľzystępujące do egzanrinu państwowego, o którym

mowa w ust. 2, są obowiązane do wniesienia opłaty za tęn egzalĺin. opłata stanowi

dochócl budzętu paIistwa'

B. opłata, o lĺtóľe.i lĺowa w ust. 7, jestwlloszol]a na ľaclrunek bankowy wskazany

pľzezCentrum podany Za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o któľym mowa

w tlst. l 1. opłata powinna być, uiszczona nięzwłocznie po złożeniu wniosku, nie

póŹnie.i niŻ w tenninie 5 clni od upływu terminu składania wniosków wskazanego

pľzez Centľunr.

9' W przypadku niewlliesicnia opłaty, o któľc.i ľnowa w tlst. 7' albo wniesienia.jej

w wysokości ni'Ższej niŻ na|e'Żna, dyľektoľ Centrum WZyWa wllioskodawcę do

l"lzLlpełnienia bľaków fbľmalnyoh, za pomocą SMK lulr za pomooą śľodków

konlunikacji ęlektronicznej pocl aclľesem poczty elęktľonicznej wskazanyln przez

wnioskodawcę We wniosku. Pľzepisu art.64 ustawy zdnia 14czerwca 1960ľ. -
l(ocleks postępowania acl m inistľacyj ne go n i e stosuj e się.

10. W pľzypadkrr nieuzupełnienia bľaków foľnralnych, o któľych mowa w ust. 9,

w teľminię 7 dni ocĺ skierowania wezwania clotknięty niln wniosek traktuje się jako

nięzłożony. o l<onsekwencjí tej dyľektoľ Centľum inĺbrrnuje w wezwaniu do

Llzupełnielria braków ĺ'ormalnych.

l l. Pielęgniaľka, pĺlłożlra skłacĺa wniosek ĺl clopuszczenie do egzaminu

paílstwowego Za pomocą SMK'

I2. Centľum przekazvje wyniki egzaminu pańsl-wowego do SMK.

l3. W celu aktualizacji Centralnego Rejestľtl Pielęgniaľek i Położnych, dyrektoľ

Centľuľn udostępnia Za poĺnocą SMK wyniki egzaminu państwowego Naczelnej lzbie

Pielęgniaľek i Polożnych.
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Aľt. ó8" l. obsługę oľganizac1,iną palistwowej l<omisji egzanrinacyjnej

'zapewnia Centľum.

2. Centľum jest państwową .iedrrostką budżetową podległą nrinistrowi

właściwemu do spľaw zdľowia, finansowaną z buclzetu państwa, z części, której

dysponeľlteĺn jest miĺlisteľ właściwy do spľaw zcjľowia.

3. Centľum jest kieľowane plzęz clyrektoľa powoływanego i odwoływanego

pľzez ministľa właściwego do Spľaw zdľowia.

4. Ministeľ właściwy do spľaw zdrowia nadaje, w dľodze zarządzenia. statut

Centľum, okľeślający .iego szczegőłową stľuktuľę organizacyjną, uwzględniając

l<orlieczność sprawnego wykonywania zadan wynikających z ustawy.

Aľt. ó9. 1' Ministeľ właściwy clo spľaw zclrowia uznaje tytuł specjalisty

uzyskany przez pielęgniaľkę lub Jlołożną w palistwach członkowskich tJnii

Europejskie.j za ľównoważny tytułowi specjalisty w określonej dziędzinie

pielęgrliarstwa albo dz-iec'lzinie mającej zastosowa.nie W ochronie zdľowia

w Rzeczypospolitej Polsl<iej, jezeli zakľes pľogľal'ľlu kształcenia odbytego

w państwach członkowskich Unii Euľopejskiej odpowiada zakľesowi pľogľamu

kształcenia wymaganelrru do uzyskania tytułu specjaIisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. JęŻeli zakľes progľaľnu kształcenia odbytego w państwach członkowskich

Unii Euľopeiskiej nie odpowiada zakľesowi progľaľnu kształcenia wyrĺaganemu do

uzyskania týułtl spec.ialisty w danej dziedzinię pielęgniarstwa albo dziędzinię mającej

zastosowalrie w ochľonie zclľowia w Rzeczypospolitej Polskiej, ministeľ właściwy do

Spľaw zc1ľowia ľnoze uznać tytilł specjalisty tlzyskany w palistwacli członl<owskich

Unii Europc-isl<iej ?'a ľównoważny tytLlłorvi specjalisty w danej dziedzirię

pielęgniaľstwa albo dziedzinie mająoe.i zastosowanie w ochronie zdľowia

w lLzeczypospolite.j Polskiej, zgoclnie zzasadami okľeślonymi w pľzepisach

dotyczącyclr zasad uz.nawania kwalifikacji zawoc'lowych lralrytych w państwach

członkowskich Unii Euľope.iskie.|'

Áľt. 70. l' Specjalizacia jest clofinansowywana Ze środków publicznych

prze'znaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ľamaclr posiaclanych środków,

z uwzględnieniem konięczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc

szkoleniowych dla pielęgniarel< i położnyclr, które mogą corocznie rozpocząć

specjalizację dofinansowywaną' z tych śľoclków' Specjalizaoja.iest finansowana pľZeZ

ministra właściwego clo spľaw zdľowia.
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2. Minilrrahąliczbę miejso szkoleniowych, o której mowa W ust. l,lnaksynralną

kwotę doĺjnansowania jednego lrriejsca szkoleniowego dla specjalizacji

ľozpoczynanych w danym ľoku oľaz nrzrksymalną kwotę, ktőľą przeznacza się

w danym rol<u na szkolenie speĺ;jalizaoyjne, okľeśla rninisteľ właściwy do spľaw

zclľowia, po zzrsíęgnięciu opinii Naczelne.i Racly Pielęgniaľek i Położnych, i ogłasza

w foľllrie obwieszczenia w <Jzienniku urzęcĺowyttl ministra właściwego do spľaw

zclľowia w teľminię do cĺnia l5 gľuclnia na rok następny, uwzględnia.iąc

zapotľzebowanie na specjalistów z poszczegőlnych cĺziedzin pielęgniaľstwa i dziędzlrl

nra.iących zastosowanie w ochľonie zdľowia oraz zapotľzebowanie na osoby

legitylnuj ące s ię ukończoną specj alizacją.

3. Wyboru oľganizatoľa kształcenia pľowadzącego specjalizację

dof'inansowywaną zę śľodków publicznyclr dokonuje ministeľ właściwy do spraw

zdľowia, stosując pľzepisy o zanrówieniach pulrlicznych.

4. Przepisy ust' l*-3 nie ogľaniczają noŻ|iwości odbywania specjalizacji poza

linritem mie.jsc szl<olelliclwych, o l<tóľych mowa w ust. l, dofllnansowanych Ze

śľodków publicznych"

5. ['ielęgniarka i położlla w ĺ'ylTl samyl'ľl ozasie mogą oclbywać tylko jedną

specjal izacj ę c1oĺiľlan sowywaną ze śľod ków pu bl icznych.

6. Pielęgniaľka i położna, l<tóľe oclbyły specjalizację clofiIlansowywaną Zę

środków pLlbliczllych' mogą ubiegać się o dopuszazęnie do kolejnej specjalizacji

dofinansowywanej ze śľoc'lków pLlblicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia

popľzeclniej specjalizac.ii. Pielęgniarka i połoŹna skłaclają organizatoľowi kształcenia

oświadczenie o odbytych przez siębie specjalizacjach dofinansowywanych zę

śľodków publicznych'

7, Przepis ust. ó stosuje się clo pielęgníaľki i połoznei, któľe przeľwały i nie

trkończyły specjalizacji cloÍ'inansowywane.j ze środków pLlblicznyolr albo tľzykľotnie

n ie zdały egzalĺ inu państwclwego.

8. W przypacll<u gcly śľoĺ1lti okľęślone w ust. 3 stanowią clla pľacodawców,

o któľych rnowa w aľt.6l ust.3, bęc1ących pľzedsiębiorcami, pomoc publiczną

w ľozunrieniu art' l07 'fľaktatu o ftlnl<cjonowaniu Unii Europejsl<iej, będzie ona

udzielana .ial<o pomoc de mininlis zgodnie z waľunkami określonymi

w l'ozpol'ządzeniu Komis.ii (WE) nr 1998lŻ006 zdnia l5 gľudnia 2006r. w spľawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 379

z28.12.Ż006, stľ. 5, z pőźn. zn"l.).
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9, Pomoc, o ktore.| lTlowa W ust. 8, nroŹe być uc1zielana pľacoĺlĺiwcy' o któľylrl

lnowa w aľt.6l ust. 3, bęcląceľĺlLl pľzeclsiębioľcą, jeżeli waľtośi brutto te.j poľnocy

łącznie z wartością innej pomocy de mininlis, otľzymanej pľzez tego pľacodawcę

w okľesie obejnlu.iącym bieŻący rok kalendaľzowy i poprzedzające go Ż lata

kalenclaľzowe, nie pľzel<ľacza kwoty stanowiącej równowaľtość 200 000 euro bľutto'

Aľt.71. 1. Kuľs kwaliĺikacyiny ma na celu uzyskanie pľzez pielęgniaľkę lub

połozną wiedzy i umiejętności do udzięlania okľeślonych świadczeń zdrowotnych

wchodzącycli w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej

Za'stosowan ie w ochľĺ:l-lie zclrowier.

2. Do kształcenia w ľaľnaclr kuľsLl l<walifikacy.inego mogą pľzystąpić

pielęgniaľka ltlb połozna, ktĺlľe:

l) posiadają prawo wykonywania zawodu;

2) posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy W zawodzie;

3) zostały dopuszczone cJo kuľsu kwalifllkacyjnego po przepľowaclzeniu

postępowan ia kwal ifi l<acyj nego za pośľedni ctweľn SMI(.

3. Kuľs kwaliĺŤkacyjny kończy się egzaminem teoľetycznym, pľzepľowadzanyn1

w foľmię pisemnej lub ustnej, albo egzamirrem pľaktycznyľn.

4. Rodzaj egzaĺninu i foľrnę egzaminu teoľetycznego ustala oľganizatot

kształcellia, z uwzględnienięľn d'ziedzilly, w jakiej pľowadzony jest kuľs

kwalifil<acyjny.

5' Do kursu kwa|iĺikacyjľrego pľzepisy afl' 6] trst. 4b-4e stosr"lje się

odpowiednio.

A,rt.7Ż.l. i(r-lľs specjalistyczny na ľla celu uzyskanie pľzez pielęgniaľkę lub

położną wiedzy i ulniejętnclści clo wykonywania określonych czynnclści zawodowych

przy vdzielaniu świadczęŕ"l pielęgnaoyjnycIl, zapobiegawczyclr, diagnostycznych,

Iec'zniczy cl^l lu b ľehabi litacyj rrych.

2. Do kuľsu specjalistycznęgo mogą pľZystąpić pielęgniaľka lub połozna, które:

l) posiadają pľawo wykoĺrywania zawodu;

2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznęgo po pľzeprowadzeniu

pĺlstępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

3. l(uľs specjalistyczl'ly koĺlczy się eg'zanrirleľn, Przepisy aft.67 ust. 4b_4e

i art. ]l ust. 3 i 4 stosuje się odpowieclnio.

Aľt.73. l. Kuľs clol<ształca.iący na na celu pogłębienie iaktrralizację wiedzy

i uniiejętności zawoclowych pielęgniaľki lub położne.j.
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2. Do kuľsu dol<ształcającego mogą pľZystąpii pielęgniarka lub położna, które:

l) posiada.ią pľawo rvykonywania zawodu;

2) zostały zakwaliĺjkowane cJo odbyoia kuľsu dol<ształcającego przez orgalliz'atoľa

l<ształcenia za pośrecJnictwellr SMK.

3. Do kursu dolĺształcającego pľzcpisy art. 67 ust' 4b-4ę stosuje się

oclpowiednio.

Art.74" |, Ministęľ właściwy clo spľaw zdľowia, po zasięgnięciu opinii

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w droclze rozporządzenia'.

l ) szczegołowe waľunki i tryb organizac.ji kształcenia podyplomowego

pielęgniarek i położnych, w tym:

a) waľunki i tľyb pľzepľowadzania postępowania kwalifikacy.jnego,

b) czas trwania kształcenia'

c) wzory clokumentacji pľzebiegu kształcenia,

d) tľyb zwolnienia z obor,viązl<r: ocĺbywania spec.ializacji w części lub całośoi'

Ż) waľunki i tľyb przepľclwadzania egzaľninu państwowego, o którynr lTlowa

w aľt.67 ust. 2, w tynr:

a) terminy przepľowad'zania egzatnirru państwowego'

lr) kwa|ifikacje i liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz jej

z,adania,

c) (uchylona)

3) wysokośó wynagrodzenia członków państwowej komisji egzalninacy.jnej,

o którym lllowa w aft. 67 ust. 6'

4) wysokość opŁaty za egzalnin państwowy' o któľej mowa w aľt. 67 ust.7,

5) waľunki i t'ľyb pľzepľclwaclzaniĺr egzamintl po kuľsie lĺwaliÍikacyjnynr i kuľsie

speojalistyoZnym, w tym lĺwalifikacje człoIrków l<olllisji egzaminacyjnej'

6) wzor cĺyplonrLl pĺ;twieľcizającĺ:gO uzyskarrie tytułu specjalisty o:az wzőr

zaświadczeń potwieľ<lzających tlkończenie l<uľst-l speojalistycznego, kursu

kwaliÍ'ikacyjnego i kr-lľsu clokształca.jącego

- kieľLljąc się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości i dostępności kształcenia

poclyplomowego, z zacltowaniem jasnych i obiektywnych kryteriów oceny orazbiorąc

pod uwagę koszty z,w\ązane ZpľZepľowadzanięm egzaminu państwowego oraz

kierując się [ym, Że wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji

egzaminaoy.inej nie nroże przekraczaó 1500 zł.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, pĺ.i zasięgllięciu opinii Naczelnej Rady

Pie lęgniaľek i Położnych, ol<ľeśli' w dľodze rozporządzenia, d'l,iedziny pielęgniaľstwa
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oĽaz' dziędziny rna.iące Zastosowanie w oclrronie zclľowia, w kĹóľych może byi

pľowadzona specjalizac.ja il<ursy l<walifikacyjne, uwzględniając konieczĺlość,

zapewnienia prawidłowego pľzebiegu kształcenia poclyplomowego oľaz przyclatnośó

poszczegó[nych ľodzajorł' kształcenia podyplornowego w zakľesie zapewnienia

ľealizac.i i opieki zdľowotnej.

Aľt. 75" l. organizatoľami l<ształcenia mogą być:

I) uoze lnie, szkoły prowadzące działalnośó c1yc1aktyczną i baclawczą w clzieclzinie

nau k rłl edyc'zny ch oľaz poc1 nr iclty l eczn i czc ;

2) inne podnrioty po l-lzyskaľriu wpisu <lo właściwego ľejestru poclmiotów

pľowaclzących kształcenie poclyplonlowe' Zwanego clalej ,,ľejestrern'', bęclącego

ľej estľelrr działalnośc i ľegu lowanej .

Ż. Kształcenie podyploll1owe pľowadzonę przez pľzedsiębioľcę jest clziałalnością

ľegulowaną wľozuľnierliu pľzepisów ustawy zdnia Żlipca Ż004r. oswobodzie

działalności gospodaľczej (Dz'U. z20|6 r' poz.l8Ż9, |948,1997 iŻŻ55 oľazzŻ0l7

r. poz..460 i 819).

3. Waľunkami prowaclzęnia kształcenia podyplomowego są:

l) posiadanie pľogľamu kształcenia, o którynr mowa w art. 78 ust. l lub 2;

2) zapewnienic kaclľy dydaktyczrle.j o kwalifil<acjach odpowiedĺlich dla danego

ľoclzaju kształcęrlia, zgodľlyclr ze wsl<azanianri okľeślołlymi w pľogľamie

l<ształcenia;

3) zapewnienie bazy ĺlydaktycznej odpowiedniej do reaIizacji pľogľämLl

kształcenia, w tym dla szkolenia pľaktyczIlego, zgodnej zę wskazaniami

określonynli w pľogľaľnie lcształcenia;

4) posiaclanie wewnętľznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego

naľzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Art.76.1. Podmiot inrry lriż wymieniony wart.75 ust. l pkt l, zamietzający

wykonywaĺi clziałalność w zakľesie kształcenia podyp|omowego' składa za

pośľednictweln SMK wnioselĺ o wpis do ľejestľtl, 'zawiera.jący następujące dane:

l) ozrlaczenię wlrioskodiiwcy, adres jego miejsca zamięszkania lub siedziby oľaz

n Ll llleľ i dentyiikac, j i podatl<ĺr we.i (N I P) ;

2) ĺbľmę oľganizacy.|ncl_1rľawną wnioskoclawcy;

3) n[lmeľ wpisu do ľe.jesl-ľu pľzedsiębioľcĺ1w w Kľajowyni Rejestľze Sądowynr -
w prz.ypadku poclmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;

4) okľeślenie ľodzaju' dziedziny i systemu kształcenia;
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5) nriejsoe prowac1z'enia kształcellizl, w odniesienitl ĺlĺr z'a.ięć, teoľetycznych

i pľalttycznyclr.

la. Warurrkienr dokonywania okľeślonyclr ustawą czynľlości za pomocą SMK
jest załozenie l<onta w sposób umożliwia.iący potwieľdzęnię danych podnriotu

zamieľz,a'iącego wykonywać dziaľalność w zalĺľesie l<ształcenia podyplomowego' o

któľym n'lowa w ust. l, c1o clokonywania tych czynności.

l b. Potwieľdzenia, o któľyľn mowa W tlst. l a, dokontlje się na podstawie wniosku

o nadanię upľawnień:

l) podpisanego kwaliĺjkowanym podpisem elektľonicznyln lub podpisem

potwierclzonyľn pľofilenr zauÍbnylrl ePUAP lub

Ż) potwieľdzclnego pľZeZ właściwą clkľęgową izbę pielęgniaľek i połoznyoh lub

Naczelną |zbę Pielęgniarcl< iPołoznyolr W zakľesie clanyclr poclnriott"l

zamieľzającego wykonywzlć działahrośó w zakľesie kształcenia poclyploniowego'

o którym mowa w ust. l.

lc. WeľyÍikacji podnliotu. o l<tóľyrĺ lTlowa w ust. 1a' dokonuje właściwa

nriejscclwo okľęgowa izba pielęglriaľek i położrryclr , a jeże|i nie jest moż|iwe ustalenie

właściwej okľęgowej izby pielęgniaľek i położnych - Naczęlna Izba Pielęgniaľek i

Połoznych'

Ż.\łlraz- z wnioskiem, o któľym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa

oświadczenie następu.iącej tľeści :

,.oświaclczam, że:

l) danę zawarte we wniosku o wpis do ľe.iestrlt podmiotów prowadzących

kształcęnie podyplonlowe Są kompletne i zgodne z prawdą;

2) Znane nri są i spełnianr waľunki wykonywania działalności w zakľesie

kształcenia podyplonlowego, okľeś|one w ustawie z dnia l5 lipca 20l l r'
o zawoclach pielęgniaľki i położnej (Dz. U. zŻ0l8 ť. poz. |Ż3)'".

3' oświadczenie powinno ľówniez zawięrai:

l) oznaczenię wnioskodawcy, adľes jego miejsc a zalnieszkania lub siedziby;

2) oznac'zęnię mie.isca i datę złoŻenia oświadczenia;

3) poclpis osoby upľawnionej clo reprezentowania wnioskodawcy ze wskazanięnr

imienia i nazwiska clľaz pełnionej ĺunkc.ii'

4. Wpis do ľe.jestľu pocilega opłacie.

5. Wysol<ość opłaty' o któľej mowa w ust. 4,, wynosi 6% pľzeciętnego

nriesięĺ:znego \Ą,yľlztgrodzenia w sel<torze przedsiębioľstw bez wypłaty llagľód z zysku

za ubiegły ľok, ogła'szanego' w dľoclze obwieszczenia, przez Pľezesa Głównego
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Uľzęclu Statystyoznego W Dzienniku Uľzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitoľ

Polsl<i'', obowiązującęgo W dniu złoŻenia wniosku o wpis, zaokľąglonęgo W góľę do

pełllego złotego.

ó. opłata, o której mo\Ą/a w ust' 4, stanor,vi pľzychóclokľęgowej izby pielęgniaľel<

i połoznych allrcl Nzrcz,elne.i Racly Pielęgniaľek i Połoznych, któľa dokonała wpisu do

re.iestľtl.

7. oľgan pľowac1zący rejestľ odľnawia wpisu wniosl<odawcy do ľejestľu,

w pľzypac1ku gdy:

l) wyclano pľawomocne orzeczenie zakazu1ące wnioskodawcy wykonywania

działalności objętej wpiseni;

Ż) organizatoľa kształcenia, o którynl mowa w alt.75 ust. l pkt2, wykľeślono

z ľejestru na poclstawie ust. B pkt l, 4 lub 5 w okľesie 3 |at poprzedzających

złoŻenie wniosku.

8. Wpis organiz-atol'a kszta.łceniĺr, o l<tóľyTl lTlowĺl w ań. 75 ust. l pkt Ż, do

ľe.iestru podlega wykľeślenitl w 1rľzypad|<u:

l) złoŻenia oświaclczerria, o l<tóryll'l mowa w ust. 2. niezgodnego ze stalrem

ĺäl<tyczrlym;

Ż) wydania pľŹlwolllocnego oľZeczenia 'ľ-,akazującego oľganizatorowi kształcęnia

wykoľlywallia działalności objętej wpisem clo ľejestľu;

3) likwidac.ii oľganizatoľa kształcenia;

4) raż,ącego naľuszenia waľultrków wymaganych do wykoĺrywania działalności

objętej wpisem, o któľyclr nrowa w ałt. 75 ust. 3;

5) niezastosowania się do zalecęń pokontľolnych, o któľych mowa w aľt. 82 ust' l2

pkt l albo w aľt' 83 r-lsl.. 13 pkt l;

6) złożenia pÍzez organizat<łra kształcenia, o któľym mowa waľt.75 ust. 1 pktZ,

wniosku o wykľeślenie z re.iestľl-l'

9. W pľzypadkaclr, o któľyolr lTlowĹl w ust. 8 pkt l,4 i5, wykľeślenie z rejestľu

następLlje po uprzednim pod.ięcirl pr'Z'e,z' organ pľowadzący ľejestľ uchwały o zakazie

wykorrywania clziałalnośoi ob.iętej wpisenr do rejestľLl.

l0' oľganizatoľ kształoenia, o którynr mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, któľego

wykreślono z, re.iestľu ľla pocĺstawie ust. 8 pl<t l,4 lub 5,moŻe uzyskać ponowny wpis

do tego ľejestľu nię wcześniej niz po upływie 3 lat ocĺ dnia podjęcia uchwały

o wykľeśleniu'

Art.77" l' organem pľowadzącym ľejestr.iest okręgowa rada pielęgniaľek

i położnych właściwa dla nlie.isoa pľowadzenia kształcenia, a w pľzypadku
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okľęgowycĺl izb pielęgniaľęk i połoznych oraz utwoľzonyclr pľz'ez. nie spółek prawa

Iraľldlowego, w l<tóryclr posiadają one udziały Iub akcje,lub innych utwoľZonychprzez

nie poclmiotów - Naczelna Racla Pielęgniarek i Położnych.

2. Rejestr jest pľowadzony w systemie infoľrnatycznyrn.

3. Do ľejestľu wpisuje się clane, o których mowa w aft. 76 ust. l, z wyjątkiem

aclľesu zamieszk'ania, jeŻe|íjest on inny niz adres siedziby'

4. oľganizator kształcęnia, o którym mowa w aľt. 75 ust. l pktŻ, jest

obowiązany zgłaszac oľgalrowi pľowadzącenru ľe.jestr zmiany danych, o któľych

lllowa w art. J 6 ust. l, w tęľminie l 4 ĺlni ocJ clnia powstania t'ych zInian.

5. Dane, o któľych mowa w ust. 3 i4, orgaĺr pľowaclzący ľejestr przekazuje za

pośľec1niotwenr SMI(, do CentľLlm w teľnrilrie l4 c'lni od dnia dokonania wpisu do

ľej estru.

6. orgarl prowaclzący ľejestr infoľmu.ie Centľuľl't za pośľednictwem SMK

o wykreśleniu z rejestľu oľganizatoľa kształoenia' o ktoľym mowa w aľt. 75 ust. l

pkt 2, podając datę wykľeślenia, oraz przesyła pľawomocną uclrwałę w tej spľawie

w teľnrinie l4 dni od dnia dokonania wykreślenia.

7. Do uchwał okľęgowe.i rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady

Pielęgniaľel< i Połoznych rv sprawie wpisu, oclmowy wpisu i wykľeślenia wpisu

z ľejestľu stosuie się oclpclwieclnicl przepisy tlstawy 'z dnia 14 czeľwca l960 ľ. - Kodeks

poStępowalria aclmillistľacy.inego c1otyczt1ce deoyz.ii ac'lministracyjnych.

8. od uchwał, o któľyĺ:h mowa w ust. 7, pľzysługLlje odwołanię do mirristľa

właściwego do spľaw zdľcrwia. ocJwołanie wnosi się za pośľednictwem oclpowiednio

olĺľęgowej ľady pielęgniaľek i położnych lub Naczelnej ll'ady Pielęgniarek

i Połoznyclr w teľminie 30 dni od dnia doľęozenia uchwały'

Aľt. 78. l " Kształcęnie podyplotnowe, z wyjątkiem kuľsów clokształca.iących,

jest pľowadzone na podstawie pľogľamów kształcenia spoľządzanych dla danego

ľodzaju i clanej dziedziny lulr zakľest) prZęZ zespoły pľogľamowe powołane przez

dyrektora Ceľltľulln w celu ioh opľacowania' Pľogľamy kształcenia, z wyjątkieln

programów kursów dokształcających, Są opľacowywane W poľozllmieniu z Naczelną

Raclą Pielęgniaľek i Połoznych. Prograĺny te zatwieľclza minister właśoiwy clo spraw

zdľowia.

2. Pľogľam l<ształcenia kursu cĺokszĺ'ałcającego opľacowu.ie orgaĺ"lizator

kształcenia zgoc1nie ze stľukturą okľeśloną w ust' 4.

3. Program kształcenia powinielr zawierać, tľeści progľamowe zgodne

z aktualnym stanęnr wiedzy meclyczne.i.
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4. Progľaľn kształceniĺr Zawieľa w SZcZegó[ności:

l) 'Z.Llłoż'en\a organizŁlcyjno_pľogranlo'we olĺľeślające rodza.i, cel i system

kształoeĺlia, cZaS jego tľwania, SpoSób oľganizacji, sposób Sprawclzania eÍ'ektów

l<ształceĺria' Wykaz umie.iętności zawodowych stallowit1oyclr pľZedmiot

kształcen ia;

2) plan nauczania okľeślający mocluły kształcenia teoretycznego i wymiar

goclzinowy za.ięci teoľetycznyclr oľaz placówl<i szkolenia pta|<tycznęgo i wymiaľ

godzinowy szkolenia praktycznego;

3) pľogľarny poszczególnych modułów kształcenia zawieľające:

a) wyl<az umie.iętności' któľe powinny zostaó nabyte w wyniku kształcenia,

b) tľeści nauczania,

c) l<walifikac.ie lĺaĺ111, d),daktycznej,

ĹJ) wsl<azówl<inretoclyczľle.

5. Progralny kształcęnia sĺ1 zamieszQzane na stľonaoh internetowyclr Centľum

oľaz w SMK.

A'rt"79" l. W pľzypacĺku aktualizac.ii pľogľanru kształcenia Centruln udostępnia

na stronach internetowyclr oľaz w SMK zaktualizowany progľanr kształcęnia oraz

infoľlnuje o tym wpisanycli do ewiclencji oľganizatorów kształcenia prowadzących

kształcęnie na podstawie dotychczasowego pľogľamu.

2.Prowadzenię kształcenia podyplomowego wsposób nieuwzględniający

clokonanej aktualizacji pľogramu stanowi rażące naľulszenie waľunków wymaganych

do wykonywania clziałalności oł:jętej wpisem do rejestľu oľganizatorów kształceĺria'

3' Kształcenie podyplolTlo\Ą/e Íoz1)Oezęte i niezakończone pľzed aktualizacją

pľogľamll kształcęnia nroze być pľowaĺlzoľle na podstawie poprzedniego progľamu

jedynie do dnia zakonczęnia clane.i eclycji l<ształeenia'

4. Centruľn oťaz oľgan pľowaclząoy ľe.iestľ organizatoľów lĺształcenia

nięzwłocznie przekazvją nrinistľowi właściwemu <lo spľaw zdľowia infoľnracje

o podejľzeľlil-l pľowadzenia kształcenia poclyplomowego z naruszeniem ust. 2 i 3.

Aľt.80. l. organizator kształcenia, o któľynr lTlowa w art.75 ust. l pktŻ,

intbľmu.ie za pośľednictwem SMK oľgan pľowadzący ľejestľ o planowanych

te rminach rozpoczęcia i zakonczęnia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu ľoku

w okľesie kole.jnych 6 miesięcy * do dnia 30 czeľwca i do dnia 3l gľudnia.

2. ()rganĺzatoľ kształcenia za pośľĺ:clnictwem SMK:
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l) inĺbľmuje Centľuln o planowanych teľminaclr rozpoczęoia i zakończęnia

kształcenia poclyplomowego 2 raz,y w ciągu ľoku w okľesie kolejnych 6 miesięcy

- do dnia 30 czeľwca i do dnia 3l gľudnia;

Ż) prze|<azuje do Centľum haľmonogľam kształcenia poclyplomowego' o którym

ITlowa w aľt' 66 tlst. l pkt 1-3, na co ľlajmnie.i 7 dni prz,ed rozpoczęciem tego

kształcenia.

3. Ĺ)ľgarlizatoľ kształcenia coroczľlie clo cjnia l0 styoznia przedkłada Centrum

spľawoz-clania z pľowadz.one.j działalności w zakresie kształcenia podyplomowego

w roku popľzeclninl'

4.Centľum prowac1zi ewidencję oľganizatoľów kształceľlia pľowadzących

kształcenie poclyplomowe na podstawie danego pľogľamu kształcenia' Ewidencja jest

jawna.

5. Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art' 76 ust. l, z wyjątkiem

adresu zamieszkania, jeżelijest olr inny niż adľes siedziby.

6. organizatoľ l<ształcellia, o l<tóľyln ľlowa w art. 75 ust. l pkt l, przekazuje do

Centľunr za pośrednictwem SMK clane, o któľych l11owa ul art.76 ust. l, w teľlninie

l4 dni przed dnienl rozpoczęcia clziałalności w zakľesie kształcenia podyplomowęgo;

zľniz'rny tych clanycll zgłasza w teľľľliľlie l4 dni od dnia iclr powstania.

7. Waľunkienr dokcllryrł,ania okľeślonych tls1.awą czynności Za poĺTlocą SMK jest

załoŻenię l<onta' w sposób uľnozliwia.iący pĺltwieľdzenie danycIl podmiotu

zamierzającego wykonywać, d'ziałalność w zal<ľesie kształcenia podyplomowęgo' o

któryrn mowa w ust. l, do dokorrywania tych czynności.

8' Potwieľdzen\a, o któľyĺn nlowa w ust. 7, clokonuje się na poclstawie wniosku

o nadanie uprawnień:

l) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisern

potwieľdzonym pľoÍileľn zauÍänyln ePUAP lub

Ż) potwieľclzonęgo prt'ęz właściwą okľęgową izbę pielęgniarek i połoznych lub

Naczelną lzbę Pielęgniaľel< i Połoznych W zakľesie clanych podľniotu

zanierzającego rł,ykonywać clziałalność w zakľesie kształcenia podyplomowego'

o któľym mowa w ust. l.

9. Weľyfikac.ji podlrriottl, o którynr mowa w ust. 7, clokonuje właściwa

nriejscowo okręgowa izba pielęgrriarek i położnych , a .ieże|i nie jest możliwe ustalenie

właściwe.i okręgowej izby pielęgniaľel< i połoznych _ Naczelna Izba Pielęgniaľek

i Położnych.

Aľt. 81. organizatoľ kształcenia jest obowiązany
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l) przechowywĺł.ć clol<umentację 1rrze lriegu l<szl'ałcęnia podyplomoWęgo' w tynr

pľotokoły pľz"ebiegu egzaľninów lub innych fbľni zakończsnia|<ształcenia,pľzez

okľęs l0 lat ocl clnia zakoliczenia ksztttłcenia;

Ż) prowadzió ľejestľ wyclanych zaśiviadczeń o odbyciu określonego ľoclzaju

kształcen ia podyp lomowego'

Aľt" 82. 1. oľgan prowadzący rejestľ jest upľawniony do kontľoli oľganizaĹorów

l<ształcenia wpisanych clo ľejestru.

2. I(ontľoli podlega:

l ) zapewnienie bazy dyclaktycznej odpowiedniej do ľealizacji progľamu

l<ształcenia' w tyĺn dla szl<olenia praktycznego;

Ż) zgoc1nośÓ c1anych otl.jętych wpisem do re.jestľu.

3. I(ontľola, o któľe.j l11owa' w tlst' l, jest wyl<onywana przez pľzedstawicieli

okľęgowe.j racly pielęgniaľel< i położnycľl właściwej ze wzglęclu na wpis do rejestru,

a w pľzypaclku okľęgowych izb pielęgniaľek i położnych oraz utworzonych przez nie

spółel< prawa handlowego, w l<tóľych posiadają one ucĺziały lub akcje, lub innych

utworzolrych przez nie podmiotów przez pľzedstawicieli Naczelnej Rady

Pielęgniaľek i Położnyoh.

4. osoby, o któľych mowa w ust. 3, wykonując czylľlości kontľolne za

okazaniem imiennego upoważlrieIria, mają prawo:

l) wstęptl do pomieszczeń clyc'laktycznych;

2) wgląclLl clo prowacizone.i ;:rzez oľganizatoľa kształcenia dokunrentacji pľzebiegu

kształcenia;

3) ż'ądanitl oc1 orgiuizatoľa kształcenia ustlrych i piseľrlnych wyjaśnień;

4) lradania opinii uczestników kształcenia i kaclľy clyclaktycznej.

5. Z przeprowaclzonyclr czynności kontľolnycll spol'ządza się protokół

zawierający:

l) nazwę iadľes sieciziby oľganizatot'a kształcenia, o któryrn mowa w art.75 ust. l

pktŻ;

Ż) miejsce rea|izacji pľogramu kształcenia;

3) c1atę ľozpoczęcia i zakonczenia czynności kontľolnych;

4) inriona i nazwiska osób wyl<olru.iących Ĺe czynności;

5) clpis stanu ĺäl<tycznegol

ó) datę i miejsce sporzącĺzenia protol<ołu;
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]) inĺbľlnację o braku zastrzeżen albo infoľmację o odmowie podpisania pľotokołu

przęz' ol'ganizatoľa kszttrłcenia, o któľyln lnowa w aľt' 75 ust' l pkt2, oraz

tl pľzyczyllic tej odnrorł,y.

6. Protol<ół poclpisu.|ą osoby rvykonu.iące czynności kontrolne otaz organizator

kształcenia, o którym lÍowa w aľt. 75 ust. l pkt 2.

7 . JeŻeli po spoľZą(ĺzeniu protokołu, a' pľzoĺ.l jego poclpisalriem, organizator

l<ształcellia, o którynl lllowa w art.75 ust. l pkt 2,zgłosi ttmot5ryy6y7arlezastrzeżenia

oo do ĺäktórł, stwieľclz,onych w tľakcie kontľoli i opisanych w pľotokole, osoby

wykonuiące czynności kontľolne są obowiązane zbadac dodatkowo te fakty

i uzupełnić pľotokól'

8. odnrowa podpisania pľotokołu przez orgaLlizatora kształcenia, o którym

mowźl w art. 75 tlst. l pkt Ż, rie stanowi pľzeszkody clo podpisania pľotokołu ptzez

osoby wykonujące czynności I<ontľolne.

9' Jeden egzelnplarz protokołu przekazuje się oľganizatorowi kształcenia,

o któľyni nlowa w art. 75 ust. l pkt 2.

10.osoby wyl<onujące czyľlIlości kontrolrre są olrowiązanę do zachowania

w tajelnĺlicy illĺ'ornlac.ii l1a lęnrat oľganizacji i pľorvadzerria kształcenia

poclyplomowego oraz wyników prowadzonego postępowania.

l l. oľganizatoľ kształcenia, o któľym mowa w aľt. 75 ust. l pkt 2, ma pľawo'

w teľminie 7 dni od dtlia otľzynrallia pľotokołu, wniesiellia zastľzeżeli co do sposobu

pľzepľowadzenia czynności kontrolnych oľaz ustaleń za:łaľtych w pľotokole.

l2' Na poclstawie ustaleťl zawartych w pľotokole oľgan prowaclzący ľejestľ:

l) prze\<azuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje

stwieľdzone niepľawidłowości oraz, zawiera za|ecęnia pokontľolne rĺające na

celu ich usunięcie. określając termin wykonania zalecęn pokontľolnych;

Ż) wykľeśla za pośľednictweľn SMK oľganizatoľa kształcenia, o któľym mowa

w ĺłľt. 75 ust. l pkt 2, z ľejestľt'l - w pľzypaclku stwięrdzenia okoliozności,

o których lnowa w art.7ó ust.8 pkt l,4 lLlb 5.

13. (uchylony)

Aľt. 83. l' Nadzóľ nad realizac.ją kształcenia podyplomowego spľawuje ministeľ

właściwy do spľaw zdľowia.

2. Nadzoľowi pocllega w szczegőlności:

l ) zgoclnośó realizacji zajęć, z programem kształcenia;

Ż) pľawidłowość pľowaĺizonej dokLlmentacji przebiegu kształcenia;

3) zapewnienie octpowieclniej.iakości kształcenia;
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4) rozlíczanie doÍjrransowĺlnia lrriejsc sz,koleĺriowyoh dla spec'ializacji'

3. Nadzóľ, o któľym llrowa w ust. 2 pkt l-3, jest wykonywany pÍzez

pľacowników Centľuln oľzrz osoby upowaznione pľzęz nrinistra właściwego do spľaw

zdrowia clo wylĺonywa.nia czynności kontľolnych, w szczegőlności pľzez kľajowych

i wojewódzkich l<onsultantów w clziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniaľstwa

ginekologiczno-połclżniczego,lub przez pľzedstawioieli okľęgowej ľady pie|ęgniaľek

i położnych właściwej clla nriejsca pľowadzenia l<ształcęIlia teorety aznęgo oraz

pľzedstztwicie li Naczellle.i Racly Pie lęgniaľek i Położnych.

4. Naclzóľ, o ktorynl mowa w ust. 2 pkt 4, jest wykorlywally przez osoby

upowaŻľlione pťze'Z r"ninistra właściwego clo Spľzlw zdľowĺa do wykonywania

czyl'lĺtości kontľol nych.

5. osoby, o któľych mowa wLlst.3 i4, wykonując czynności kontľolne za

okazan ieln im ien nego upoważnien ia, mają pľawo :

l) wstępll clo ponlieszczeń dydaktycznych;

2) udziału w za.ięciach w charakteľze obserwatoľa;

3) wglądil do pľowadzonej pľzez organizatoľa kształcenia dokumentacji pľzebiegu

kształcenia;

4) żąclania od oľgallizatoľa kształceľlia ustnych i pisemnyclr wy.iaśnień;

5) badania opilliĺ uczestników kształcenia i kaclľy dydaktycznej;

6) tlclziału w egzanrillie lĺońcowyln w clraľal<teľze obseľwatora, z wyjąt|<iem

egzaminu palistwowego, o któľynl nlowa w aľt. 67 ust' 2;

1) wglądu clo dokunrentacji księgowej spec.jalizacj\ oraz Żądania dokumentów

dotyczących roz|iczęnia wydatków poniesionych na pľowadzęľlie specjalizacji ze

śľodków pulrlicznych'

6' Z przeprowadzonych czyľlności kontľolnych sporządza się protokół

zawieľający:

l) ftazwę i aclľes siedziby organizatoľa kształcenia;

2) miejsce ľea|izacjiprogralntl kształcenia;

3) c1atę rozpocz'ęcia i'zakol\czenia ozynności kontľoInych;

4) imiona' i nazwiska osób wyl<olrLliących te czynnośoi;

5) opis stanu ĺ'al<tycznego;

6) ĺĺatę i nlie.isoe spoľzącĺzenia protokołu;

7) infoľmację o braku zastrzęŻęn albo inÍbľrrlację o odmowie podpisania pľotokołu

przez Organizatora kształcenia oraz o pl'zyczyl-lie te.i odmowy.
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7. Prol'ol<ół poclpisLlją osoby wykonu.iące czyrrności kontľolne oľaz oľganizatoľ

lĺształce n ia.

B. JeŻeli pcl spoľząc1zelriul pľotokołu, a przecl jego pcldpisarríelrr, oľganizatoľ

l<ształcenia zgłosi Umot1z1y614lane'Zastrzezenia co do fäktów stwieľdzonyclr w tľakcie

kolltroli i opisanych w pľotol<oIe, osoby wykonujące czynności kontrolne są

obowiązane 'zbadać, dodatkowo te fakty i uzupełnió protokół.

9. odlnowa poclpisania protol<ołu przez organizatora kształcenia nie stanowi

pľzeszkoc1y do podpisania pľcltokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

l0. Jeden egzenplarz pľotol<ołu pľzekazuje się oľganizatoľowi kształcenia.

l l. osoby wykonujące czynności kontľolnę są obowiązane do zachowania

w ta.ienrľlicy infoľnracji na temat oľganizacji iprowadzenia kształcenia

podyp l ornowego o raz wyn i ków pľowaclzoľlego postępowall ia.

12' Organízatoľ l<ształcenia ľna pľawo, w terminie 7 clni od dľlia otrzylnania

protol<ołu, rł,niesieniĺl 'ztlstrz'ęż.eń cO dcl sposolru przeprorł,adzenia czynności

kontrolnycl1 oľaz tlstaleli zawaľtyoh w pľotokole.

l3. Na podstawie ustalęń zawartyolr w pľotokole nrinisteľ właściwy do spľaw

zdrowia:

l) przekazuje oľganizatoľowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, któľe wskazuje

stwieľdzolle niepľawidłowości oraz zawięľa zalęcenia pokontľollre mające na

ce|u ich usullięcie, okľeślając teľmin wykolrania zalecen pokontrolnych;

Ż) występuje do oľgaIru prowadzącego rejestľ z wnioskiem o wykľeślenie tego

oľganizatoľa kształcęľlia z ľejestľll, jeże\i stwieľdził, Że organizatoľ kształcenia,

o l<tóľyľll n1owa w aľt. 75 ust. l pkt Ż, rażąco ľlaľusza waľunki wyl<onywania

clziałalności objętej wpisem, albo

3) zakazuje, w drodze clecyzji, pľowadzenia kształcenia podyplomowego pľZeZ

ol<ľes 3 lat, jeżeli stwieľdził, ż.e organizatoľ l<ształoenia, o któľym mowa w aľt. 75

usĺ-. l pkt |, raŻąc,o naľLlszŕ} waľunki prowadzeľria kształcenia podyplomowego'

l4. W pľzypaciku stwieľdzeľlia niewykolrania zaleceń pokontľolnych, o któľych

lno\Ą/a rv ust. 13 pkt I, lninisteľ właściwy clo spľaw zdľowia występuje do oľganu

prowadzącego reiestr z wnioskiem, o któľym mowa W ust. l3 pkt 2.


