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REGULAMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO 

NA  SZKOLENIE  SPECJALIZACYJNE 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 
2011 r. Nr 174, poz. 1039) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 
2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003r. Nr 
197, poz. 1923, §5, ust.6) egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne to obowiązkowy 
element postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest rekrutacja uczestników 
szkolenia specjalizacyjnego z wyłonieniem grupy osób uprawnionych do dofinansowania 
kosztów kształcenia ze środków publicznych.  
 

2. Szkolenie specjalizacyjne jest przewidziane dla 35 osób, w tym 25 miejsc szkoleniowych 

z dofinansowaniem. 

 

3. Informacja o naborze na specjalizację jest zamieszczana na stronie internetowej 

organizatora. Informacja o dofinansowaniu (warunkach, wysokości, ilości miejsc) jest 

ogłaszana na stronie internetowej organizatora po otrzymaniu przez organizatora 

zawiadomienia o pozyskaniu środków na dofinansowanie w wyniku przetargu.  

Każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację otrzymuje pisemną informację o 

terminie i miejscu egzaminu wstępnego. Informacja jest wysyłana pocztą niezwłocznie po 

dokonaniu ustaleń w tej sprawie. Ta sama informacja jest zamieszczana na stronie 

internetowej organizatora. 

 

4. O przyjęcie na specjalizację mogą ubiegać się osoby, które 

1) posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 

2) posiadają przynajmniej 2 letni staż zawodowy w ostatnich pięciu latach 

3) złożyły pisemne zgłoszenie na specjalizację, do którego załączyły kopie 

dokumentów potwierdzających powyższe dane 

4) w przypadku ubiegania się o miejsce dofinansowane ze środków publicznych 

pielęgniarka powinna spełnić dodatkowo wymogi zawarte w Art. 70 ust. 5 – 7 

Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 174, poz. 1039).  

 

5. Zgodnie z umową P…………… , z dnia ……………., zawartą między Ministrem Zdrowia 

a Ośrodkiem Kształcenia  EzA jako organizatorem specjalizacji, miejsca z 

dofinansowaniem w wysokości 4 337,- zł otrzyma maksymalnie 25 osób z najlepszymi 

wynikami egzaminu wstępnego. Pozostały koszt szkolenia tj. kwotę około 1100 – 1200 zł 

(kwota zależna od ceny 1 miejsca szkoleniowego) osoby te poniosą we własnym 

zakresie na podstawie umowy zawartej z organizatorem, która określa sposób realizacji 

zapłaty.  

Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym lecz nie otrzymają dofinansowania, 

mogą podjąć szkolenie w ramach pełnej opłaty własnej. Szkolenie w ramach pełnej 

opłaty własnej może podjąć maksymalnie 10 osób. Jeśli ilość osób chętnych na szkolenie 

w ramach opłaty własnej jest większa, organizator może rozważyć utworzenie 

równoległej grupy i uruchomienie dwóch edycji szkolenia. 
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6. Egzamin wstępny ma formę testu wiadomości złożonego z 50 zadań z zakresu 

współczesnego pielęgniarstwa oraz podstaw pielęgniarstwa kierunkowego.  

Egzamin  przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatora  

w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. 

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003r. Nr 197, 

poz. 1923 §5 ust. 2 i 7) tj.: 

5) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji jako 

przewodniczący, 

6) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na 

miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego,  

7) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny 

pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek 

i położnych, 

8) właściwy konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa. 

Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny spełnić przynajmniej jeden z 

warunków, o których mowa w § 8 ust. 2 wymienionego rozporządzenia tj.: 

1) posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz 

co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa albo 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem 

specjalizacji, 

2) posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem 

specjalizacji i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie 

pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej 

przedmiotem specjalizacji, 

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się przeprowadzenie 

egzaminu wstępnego przez komisję o zmniejszonym składzie. Minimalna liczba członków 

komisji umożliwiająca przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego to trzy spośród 

pięciu powołanych do komisji osób. 

Za szczególnie uzasadnione okoliczności mogą zostać uznane następujące sytuacje: 

1) usprawiedliwiona nieobecność konsultanta wojewódzkiego lub innego członka 

komisji,  

2) niemożność powołania do składu komisji członka wytypowanego przez okręgową 

radę pielęgniarek i położnych, czy towarzystwo naukowe, z uwagi na 

niespełnienie przez niego wymogów określonych przepisami prawa 

7. Zadania komisji kwalifikacyjnej to: 

9) weryfikacja i akceptacja dokumentów złożonych przez kandydatów na 

specjalizację 

10) przeprowadzenie egzaminu wstępnego 

11) w razie potrzeby przeprowadzenie uzupełniającego postępowania 

kwalifikacyjnego, którego zasady są sprecyzowane w II części regulaminu. 

 

II. Przebieg egzaminu 

1. Egzamin trwa 50 minut. 

2. Każdy zdający otrzymuje test zawierający 50 pytań oraz kartę odpowiedzi  

3. Odpowiedzi na kolejne pytania testu wiadomości zdający zaznacza znakiem X na karcie 

odpowiedzi. Każde pytanie ma tylko jedną odpowiedź prawidłową, skreślenie więcej niż 

jednej odpowiedzi poskutkuje uznaniem danego pytania za niepunktowane,  
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4. W czasie trwania egzaminu, zdający nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej; w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zdający może uzyskać zgodę na opuszczenie 

Sali. Na czas nieobecności zdający przekazuje test komisji kwalifikacyjnej. 

5. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi zdający zwraca test wraz z kartą odpowiedzi. 

6. Po złożeniu testów i kart odpowiedzi przez wszystkich zdających komisja kwalifikacyjna 

dokonuje sprawdzenia ilości uzyskanych punktów i wpisu wyniku testu na formularzach 

kart odpowiedzi,      

7. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia przez rozwiązanie testu wiadomości 

wynosi 50 punktów. Egzamin zostaje uznany za zdany w przypadku otrzymania przez 

zdającego nie mniej niż 30 punktów. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuzyskania przez 51% zdających  pozytywnego 

wyniku egzaminu, komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o obniżeniu progu 

zaliczeniowego i określić jego wysokość. Próg zaliczeniowy nie może zostać obniżony 

poniżej 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania. 

9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób jednakowego i uprawniającego do 

otrzymania dofinansowania ze środków publicznych wyniku egzaminu, rozstrzygnięcie o 

przyznaniu dofinansowania nastąpi w drodze uzupełniającego postępowania 

kwalifikacyjnego, które obejmuje następujące kryteria: 

A KRYTERIUM I: testowy egzamin  uzupełniający, w ramach którego kandydat 

udziela odpowiedzi na 10 pytań z zakresu pielęgniarstwa kierunkowego i 

otrzymuje ocenę punktową w skali  od 0 do 10 punktów, 

B KRYTERIUM II: staż pracy w zawodzie pielęgniarki – ustala się, że za każdy pełny 

rok ponad 2 lata kandydat do szkolenia otrzymuje 1 punkt  

C KRYTERIUM III: stopień zgodności aktualnego miejsca zatrudnienia osoby 

zdającej z wybranym kierunkiem kształcenia, który oceni komisja kwalifikacyjna.   

W celu rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsc z dofinansowaniem komisja  kwalifikacyjna 

zastosuje tyle kryteriów, ile będzie niezbędne do podjęcia decyzji. Wymienione kryteria 

będą stosowane w kolejności wymienionej wyżej. W przypadku nastąpienia bezspornego 

rozstrzygnięcia komisja kwalifikacyjna zakończy rekrutację. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej tj. 

…………………. ok. godz. …………. poprzez podanie do wiadomości listy osób,  

które otrzymują  dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia oraz osób,  

które przystępują do uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego (jeśli taka sytuacja 

zaistnieje). 

2. Osoby, które nie otrzymają dofinansowania, a złożyły egzamin z wynikiem  pozytywnym 

mogą przystąpić do specjalizacji po złożeniu oświadczenia o samodzielnym pokryciu 

kosztów kształcenia. Cena jednego miejsca szkoleniowego to  5400 – 5800,- zł (możliwa 

jest płatność w 20 równych, nieoprocentowanych, miesięcznych ratach) Oświadczenie 

należy złożyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników testu i ewentualnego postępowania 

uzupełniającego tj. przed zamknięciem protokołu i zakończeniem prac komisji 

kwalifikacyjnej. Dołączenie do grupy osób zakwalifikowanych w bieżącym postępowaniu 

kwalifikacyjnym po zamknięciu protokołu jest niemożliwe. 

 


