
Projekt 18.02.2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia…………………. 2021 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz 

z 2020 r. poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 

31 maja albo do dnia 30 listopada.”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Pielęgniarce, położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem 

pozytywnym, dyrektor Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego 

wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony 

chemicznie),

c) znak wodny dwutonowy,

d) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym,

e) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i aktywne 

w promieniowaniu ultrafioletowym,

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541). 
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f) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym 

w dwóch kolorach,

g) dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym,

h) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym 

i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu 

„gwiezdny pył”;

2) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego 

z efektem tła reliefowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu 

ultrafioletowym,

e) nadruk wykonany farbą irydyscentną;

3) dane:

a) oznaczenie instytucji wydającej dyplom specjalisty,

b) numer dyplomu specjalisty,

c) imię (imiona) i nazwisko,

d) data urodzenia,

e) numer prawa wykonywania zawodu,

f) data złożenia egzaminu państwowego,

g) nazwa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został uzyskany tytuł 

specjalisty,

h) pieczęć urzędowa,

i) podpis Dyrektora instytucji wydającej dyplom specjalisty albo nadruk albo 

naklejka zawierająca imię i nazwisko oraz funkcję,

j) podpis Przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej albo nadruk 

albo naklejka zawierająca imię i nazwisko oraz funkcję,

k) data wydania dyplomu specjalisty.

4. Blankiet wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 1, jest wykonany na podłożu 

papierowym w formacie A4, o gramaturze 120 g/m2.”;
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3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 § 2. Dotychczasowe wzory dokumentów dotyczące dyplomu uzyskania tytułu 

pielęgniarki specjalisty i wzory dokumentów dotyczące dyplomu uzyskania tytułu położnej 

specjalisty mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 11 lipca 2021 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Załącznik nr 5 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia … 
                                                                                
(poz. …) 

Załącznik nr 5

Dyplom (wzór)
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 74 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

562, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi w drodze rozporządzenia, wzór 

dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty.  

Głównym celem wprowadzenia zmian w projekcie rozporządzenia jest określenie nowego 

wzoru dokumentu: „dyplom uzyskania tytułu specjalisty”, zakwalifikowanego do kategorii 

drugiej dokumentów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 

2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289), spełniającego 

minimalne zabezpieczenia dokumentu publicznego przed fałszerstwem, o których mowa 

w tabeli II ,,Minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii drugiej", II.1 

Dokumenty papierowe) załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń 

dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281). 

Nowy wzór dokumentu wskazany w projekcie rozporządzenia stanowi formę 

jednostronicowego dokumentu z zakresem danych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami 

przed fałszerstwem w druku i w papierze, które zostały określone w § 1 pkt 2 projektu 

rozporządzenia. Zawarty we wzorze dokumentu zakres danych pielęgniarki lub położnej 

dotyczący: oznaczenia instytucji wydającej dyplom specjalisty; numeru dyplomu specjalisty; 

imienia (imion) i nazwiska; daty urodzenia; numeru prawa wykonywania zawodu; daty 

złożenia egzaminu państwowego; nazwy dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został 

uzyskany tytuł specjalisty; pieczęci urzędowej; podpisu dyrektora instytucji wydającej dyplom 

specjalisty; podpisu przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej oraz daty wydania 

dyplomu specjalisty, który został określony w § 1 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia, pozwoli 

na jednoznaczną identyfikację pielęgniarki i położnej.

Zgodnie z § 1 pkt 1 projektu rozporządzenia proponuje się zmianę terminu składania 

wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) na sesję 

wiosenną z 31 października na 30 listopada (danego roku) umożliwiając osobom, które 

przystąpiły do tego egzaminu w listopadzie, a uzyskały wynik negatywny lub osobom, które 
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planowały przystąpić do egzaminu w listopadzie, a nie przystąpiły do niego – złożenie 

wniosków o zakwalifikowanie do PES na sesję wiosenną następnego roku.

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia, dotychczasowe wzory dokumentów dyplomu 

uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty, 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, będą mogły być wykorzystywane nie dłużej niż do 

dnia 11 lipca 2021 r., w związku z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517).

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.
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