
 
  
    USTAWA z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  
    (Dz. U. z 2021 r. poz. 479.) 
 
 
Art. 75. 
 1. Organizatorami kształcenia mogą być:  
    1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych  
        oraz podmioty lecznicze;  
2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie  
    podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej.  
2. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną  
    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.  
    poz. 162).  
3. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:  
   1) posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2;  
   2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, 
      zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;  
3) zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla  
     szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;  
4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny  
     jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 
 
Art. 76.  
1. Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzający wykonywać    
    działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa za pośrednictwem SMK wniosek  
    o wpis do rejestru, zawierający następujące dane:  
1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer   
    identyfikacji podatkowej (NIP);  
2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;  
3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku  
    podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;  
4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;  
5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.  
   1a. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie 
         konta w sposób umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu zamierzającego wykonywać  
         działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do 
         dokonywania  tych czynności.  
   1b. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie  
         uprawnień:  
1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem  
     osobistym lub  
2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę  
    Pielęgniarek i Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność  
    w  zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1.  
    1c. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje 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. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa oświadczenie następującej 
     treści:  
 „Oświadczam, że:  
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie    
     podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą;  
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia  
     podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  
      i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479).”.  
3. Oświadczenie powinno również zawierać:  
   1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;  



   2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;  
   3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem imienia  
      i  nazwiska oraz pełnionej funkcji.  
4. Wpis do rejestru podlega opłacie.  
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
    w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze  
    obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym  
     Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis,  
     zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.  
6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby pielęgniarek i położnych albo  
    Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru.  
    6a. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.  
    6b. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu wnioskodawcy do rejestru  
         w  terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem,  
          o którym mowa w ust. 2.  
     6c. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6b,  
           a od  dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może rozpocząć  
           działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia  
          wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.  
  W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia   
    wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.  
7. Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy:  
   1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej  
       wpisem;  
2) organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wykreślono z rejestru na    
     podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.  
8. Wpis organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega  
    wykreśleniu w przypadku:  
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;  
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia wykonywania  
    działalności objętej wpisem do rejestru;  
3) likwidacji organizatora kształcenia;  
4) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,  
    o których mowa w art. 75 ust. 3;  
5) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 albo w art.  
    83 ust. 13 pkt 1;  
6) złożenia przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wniosku  
    o wykreślenie z rejestru;  
7) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji  
    o  Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.  
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z rejestru następuje po 
    uprzednim podjęciu przez organ prowadzący rejestr uchwały o zakazie wykonywania  
   działalności objętej wpisem do rejestru.  
9a. Uchwała, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu wykonaniu.  
9b. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organizator kształcenia wykonuje   
     działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów 
     działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.  
10. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, którego wykreślono z rejestru na  
     podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż 
     po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu.  
11. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do organizatora kształcenia, który wykonywał  
     działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 76 ust. 6c.  
 
Art. 77.  
1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla  
     miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz  
     utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub  
     innych utworzonych przez nie podmiotów – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.  



2. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym. 
3. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, z wyjątkiem adresu zamieszkania,  
    jeżeli jest on inny niż adres siedziby.  
3a. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub  
     niezgodności ze stanem faktycznym.  
4. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany zgłaszać organowi  
    prowadzącemu rejestr zmiany danych, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia  
    powstania tych zmian.  
5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr przekazuje za pośrednictwem SMK,  
   do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.  
6. Organ prowadzący rejestr informuje Centrum za pośrednictwem SMK o wykreśleniu z rejestru  
    organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, podając datę wykreślenia, oraz  
    przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia.  
7. Do uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
   w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy   
    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji  
    administracyjnych.  
8. Od uchwał, o których mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw  
    zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem odpowiednio okręgowej rady pielęgniarek  
    i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
    uchwały.  
 
Art. 78.  
1. Kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na  
     podstawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu  
     przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum w celu ich opracowania. Programy  
     kształcenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, są opracowywane w porozumieniu  
    z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Programy te zatwierdza minister właściwy do spraw  
    zdrowia.  
2. Program kształcenia kursu dokształcającego opracowuje organizator kształcenia zgodnie ze strukturą  
     określoną w ust. 4.  
3. Program kształcenia powinien zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy  
    medycznej. 
4. Program kształcenia zawiera w szczególności:  
   1) założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj, cel i system kształcenia, czas jego  
       trwania, sposób organizacji, sposób sprawdzania efektów kształcenia, wykaz umiejętności  
      zawodowych stanowiących przedmiot kształcenia;  
2) plan nauczania określający moduły kształcenia teoretycznego i wymiar godzinowy zajęć  
    teoretycznych oraz placówki szkolenia praktycznego i wymiar godzinowy szkolenia praktycznego;  
3) programy poszczególnych modułów kształcenia zawierające:  
  a) wykaz umiejętności, które powinny zostać nabyte w wyniku kształcenia,  
  b) treści nauczania,  
  c) kwalifikacje kadry dydaktycznej,  
  d) wskazówki metodyczne.  
5. Programy kształcenia są zamieszczane na stronach internetowych Centrum oraz w SMK.  
6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie      
    podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:  
1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych,  
    niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;  
2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie, w którym  
    aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.  
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia,  
   z wyłączeniem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, może odbywać się  
   z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.  
8. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, organizator kształcenia      
   informuje Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach  
   dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym  
   mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 

 



Art. 79.  
1. W przypadku aktualizacji programu kształcenia Centrum udostępnia na stronach internetowych oraz 
   w SMK zaktualizowany program kształcenia oraz informuje o tym wpisanych do ewidencji  
   organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie na podstawie dotychczasowego programu.  
2. Prowadzenie kształcenia podyplomowego w sposób nieuwzględniający dokonanej aktualizacji  
   programu stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej  
    wpisem do rejestru organizatorów kształcenia.  
3. Kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może  
    być prowadzone na podstawie poprzedniego programu jedynie do dnia zakończenia danej edycji  
    kształcenia.  
4. Centrum oraz organ prowadzący rejestr organizatorów kształcenia niezwłocznie przekazują  
    ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o podejrzeniu prowadzenia kształcenia  
    podyplomowego z naruszeniem ust. 2 i 3.  
 
Art. 80.  
1. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, informuje za pośrednictwem SMK  
    organ prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia  
    podyplomowego 2 razy w ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy – do dnia 30 czerwca i do  
   dnia  31 grudnia.  
2. Organizator kształcenia za pośrednictwem SMK:  
   1) informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia  
      podyplomowego 2 razy w ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy – do dnia 30 czerwca i do  
     dnia 31 grudnia;  
2) przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, o którym mowa w art. 66 ust.  
    1 pkt 1–3, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia.  
3. Organizator kształcenia corocznie do dnia 10 stycznia przedkłada Centrum sprawozdania  
    z prowadzonej działalności w zakresie kształcenia podyplomowego w roku poprzednim.  
4. Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie podyplomowe  
     na podstawie danego programu kształcenia. Ewidencja jest jawna.  
5. Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, z wyjątkiem adresu zamieszkania,  
    jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 
6. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, przekazuje do Centrum za  
    pośrednictwem SMK dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem  
    rozpoczęcia działalności w zakresie kształcenia podyplomowego; zmiany tych danych zgłasza  
    w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  
7. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie konta  
    w sposób umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność  
    w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności.  
8. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:  
   1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem  
      osobistym lub  
   2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę  
      Pielęgniarek i Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność  
     w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1.  
9. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 7, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa izba  
     pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek  
     i położnych – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.  
 
Art. 81. Organizator kształcenia jest obowiązany:  
   1) przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplomowego, w tym protokoły przebiegu  
       egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, przez okres 10 lat od dnia zakończenia  
       kształcenia;  
   2) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształcenia  
       podyplomowego;  
   3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik  
       kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowanymi zajęciami  
       stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego.  
 
 



Art. 82.  
1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli organizatorów kształcenia wpisanych do    
    rejestru.  
2. Kontroli podlega:  
   1) zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla   
       szkolenia praktycznego;  
   2) zgodność danych objętych wpisem do rejestru.  
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana przez przedstawicieli okręgowej rady  
    pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na wpis do rejestru, a w przypadku okręgowych izb 
   pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają   
   one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów – przez przedstawicieli Naczelnej  
   Rady Pielęgniarek i Położnych.  
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kontrolne za okazaniem imiennego  
    upoważnienia, mają prawo:  
1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;  
2) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia dokumentacji przebiegu kształcenia;  
3) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;  
4) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej.  
5) Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół zawierający:  
1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2;  
2) miejsce realizacji programu kształcenia;  
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;  
4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;  
5) opis stanu faktycznego;  
6) datę i miejsce sporządzenia protokołu;  
7) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organizatora  
    kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, oraz o przyczynie tej odmowy.  
6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz organizator kształcenia, o którym  
   mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2.  
7. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia, o którym mowa  
   w art. 75 ust. 1 pkt 2, zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie  
   kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać    
   dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.  
8. Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2,  
    nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.  
9. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust.   
    1 pkt 2.  
10. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji na 
    temat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników prowadzonego  
    postępowania.  
11. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, ma prawo, w terminie 7 dni od dnia  
    otrzymania protokołu, wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych  
    oraz ustaleń zawartych w protokole.  
12. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:  
   1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje stwierdzone  
      nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, określając  
      termin wykonania zaleceń pokontrolnych;  
2) wykreśla za pośrednictwem SMK organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, 
     z rejestru – w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5.  
13. (uchylony)  
 
Art. 83.  
1. Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.  
2. Nadzorowi podlega w szczególności:  
   1) zgodność realizacji zajęć z programem kształcenia;  
   2) prawidłowość prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia;  
   3) zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia;  
   4) rozliczanie dofinansowania miejsc szkoleniowych dla specjalizacji.  
3. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, jest wykonywany przez pracowników Centrum oraz osoby  
    upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych, 



w szczególności przez krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa  
i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, lub przez przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego oraz przedstawicieli 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  
4. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wykonywany przez osoby upoważnione przez ministra  
   właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych.  
5. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonując czynności kontrolne za okazaniem imiennego  
    upoważnienia, mają prawo:  
  1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;  
  2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;  
  3) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia dokumentacji przebiegu kształcenia;  
  4) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;  
  5) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej;  
 6) udziału w egzaminie końcowym w charakterze obserwatora, z wyjątkiem egzaminu państwowego,  
    o  którym mowa w art. 67 ust. 2;  
7) wglądu do dokumentacji księgowej specjalizacji oraz żądania dokumentów dotyczących rozliczenia  
    wydatków poniesionych na prowadzenie specjalizacji ze środków publicznych.  
6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół zawierający:  
  1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia;  
  2) miejsce realizacji programu kształcenia;  
  3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;  
  4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;  
  5) opis stanu faktycznego;  
  6) datę i miejsce sporządzenia protokołu;  
  7) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organizatora  
    kształcenia oraz o przyczynie tej odmowy.  
7. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz organizator kształcenia.  
8. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia zgłosi  
   umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole,  
   osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić  
   protokół.  
9. Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia nie stanowi przeszkody do podpisania  
    protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.  
10. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia.  
11. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji na  
    temat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników prowadzonego  
    postępowania.  
12. Organizator kształcenia ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wniesienia  
   zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych  
   w protokole.  
13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole minister właściwy do spraw zdrowia:  
   1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje stwierdzone  
    nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, określając termin  
    wykonania zaleceń pokontrolnych;  
2) występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o wykreślenie tego organizatora kształcenia  
    z rejestru, jeżeli stwierdził, że organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, rażąco  
    narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, albo  
3) zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia kształcenia podyplomowego przez okres 3 lat, jeżeli  
     stwierdził, że organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, rażąco narusza warunki  
     prowadzenia kształcenia podyplomowego.  
14. W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 13 pkt 1,  
      minister właściwy do spraw zdrowia występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem,  
      o którym mowa w ust. 13 pkt 2. 


