
Art. 67. 
 
 1. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej   
     wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej  
    zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.  
2. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł   
    specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie  
    zdrowia.  
3. Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek 
    naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być  
    zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji  
    w części lub całości.  
4. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:  
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;  
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;  
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego  
    za  pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym  
    mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie  
    zdrowia, zwanego dalej „SMK”.  
4a. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza się za  
      pośrednictwem SMK.  
4b. Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie:  
1) pielęgniarka albo położna;  
2) kierownik specjalizacji.  
4c. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 4b czynności za pomocą SMK jest  
      potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.  
4d. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4c, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie  
      uprawnień:  
1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem  
     osobistym lub  
2) potwierdzonego przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie 
     tożsamości osoby, która konto założyła, lub  
3) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę  
     Pielęgniarek i Położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.  
4e. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4c, dokonuje w stosunku do:  
   1) pielęgniarki albo położnej, o których mowa w ust. 4b pkt 1 – właściwa miejscowo okręgowa   
       izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby  
       pielęgniarek i położnych – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;  
   2) kierownika specjalizacji – właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.  
5. Egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza odrębnie dla każdej 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 Położnych, zwanego dalej „Centrum”.  
6. Członkom państwowej komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie  
     egzaminu państwowego. Wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej są 
     finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw  
    zdrowia.  
7. Pielęgniarka i położna przystępujące do egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 2,  
    są obowiązane do wniesienia opłaty za ten egzamin. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.  
8. Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez Centrum 
    podany za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w ust. 11. Opłata powinna  
    być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu  
     terminu składania wniosków wskazanego przez Centrum.  
9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7, albo wniesienia jej w wysokości 
    niższej niż należna, dyrektor Centrum wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych,  
    za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty  
   elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku. Przepisu art. 64 ustawy z dnia  
   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.  



10. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni  
     od skierowania wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji tej  
     dyrektor Centrum informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.  
11. Pielęgniarka, położna składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego za pomocą 
      SMK.  
12. Centrum przekazuje wyniki egzaminu państwowego do SMK.  
13. W celu aktualizacji Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, dyrektor Centrum    
      udostępnia za pomocą SMK wyniki egzaminu państwowego Naczelnej Izbie Pielęgniarek  
      i Położnych. 


