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Regulamin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 

  
Specjalizacja w dziedzinie  

pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
 
 

  
 

I. Informacje ogólne 

 
1. Specjalizacja to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251)  ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, 
położną specjalistycznych kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu 

świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych w 

określonej dziedzinie pielęgniarstwa i uzyskanie tytułu specjalisty.  

2. Organizacja specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek odbywa się zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 poz. 1761), które dalej określane będzie jako 

„Rozporządzenie”. 

  

3. Szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją” w dziedzinie rodzinnego  przeznaczona jest dla 

pielęgniarek i realizowana jest zgodnie z Programem specjalizacji ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w 

dniu 19 sierpnia 2015 r. z późn. zm. 

4. Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację Programu specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego  wynosi 850 

     5.   Szczegółowy rozkład godzin z uwzględnieniem zajęć teoretycznych  i staży zawiera tabela Nr 1 

Tabela 1. Szczegółowy rozkład godzin z uwzględnieniem teorii i staży. 

 

 

 

 

TEORIA  

 

STAŻE 

 

RAZEM 

 

 

BLOK  
SPECJALISTYCZNY 

 

500 

 

350 

 

850 

 
RAZEM 

 

 
500 

 
     350 

 
     850 

 

6. Program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek realizowany będzie w 

trybie mieszanym:  

a. zajęcia teoretyczne odbywać się będą w dni robocze oraz w dni wolne od pracy      w godzinach 

8.30 - 16.00 (czasami do 18.00) w siedzibie organizatora, 

b. zajęcia stażowe odbywać się będą zgodnie z harmonogramem dostosowanym do specyfiki placówek 
stażowych w  wymiarze od 7h do 12 h dydaktycznych, od poniedziałku do piątku (czasami w 

soboty) w Szpitalach Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz w 

wybranych placówkach medycznych na terenie Warszawy. 
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7. Uczelnia oświadcza, że spełnia wszystkie wymagane warunki, w tym kadrowe, w zakresie  niezbędnego     
wyposażenia  dydaktycznego oraz dostępu  do bazy szkolenia praktycznego do prowadzenia specjalizacji 

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 

8. Program dydaktyczny specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek edycja I  

2017-2019 będzie realizowany   w okresie  od 15.09.2017 r.  do 15.04.2019 r. 

9. Pielęgniarki i położne mogą odbywać specjalizację na warunkach określonych w Rozporządzeniu, na 

podstawie: 

                 a) Umowy zawartej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) oraz 
           b) Skierowania do odbywania specjalizacji wydanego przez pracodawcę. 

 

II. Zasady kwalifikacji do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się 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, (Dz. U. z 2016r. poz. 1535) zwanego dalej „SMK”. 

2. Warunkiem dokonywania przez pielęgniarkę lub położną czynności w systemie SMK jest uwierzytelnienie 

tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja jej uprawnień.  

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczestniczą pielęgniarki i położne, które dokonały wszystkich 
wymaganych czynności w systemie SMK oraz złożyły dokumentację  kwalifikacyjną  wymaganą przez 

organizatora obejmującą : 

a) Wniosek o przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, 

b) Skierowanie do odbywania specjalizacji wydane przez pracodawcę lub dokument potwierdzający zgodę 
pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio Oświadczenie o przyjęciu 

warunków Umowy na odbywanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym. 
c) Dokument  poświadczający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie  (np. zaświadczenie o 

zatrudnieniu, świadectwo pracy lub inne odpowiednio); 
d) Kserokopię prawa wykonywania zawodu 

e) Kserokopie wymaganych w programie danej specjalizacji kursów specjalistycznych lub oświadczenie o  

ich uzupełnieniu w terminie wskazanym przez organizatora 
 

4. Pielęgniarki ubiegające się o dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego ze środków Warszawskiej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zobowiązane są do złożenia u Organizatora wraz z wnioskiem o 

przystąpienie do specjalizacji wniosku o dofinansowanie ze środków  Warszawskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego . 

5. Kwalifikacja kandydatów do odbywania specjalizacji odbywa się na podstawie Regulaminu postępowania 

kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez Organizatora kształcenia. 

III. Prawa i obowiązki uczestnika specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

 
1. Uczestnik odbywa specjalizację po uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i na 

warunkach zatwierdzonych przez Komisję Kwalifikacyjną. 

2. Uczestnik, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w dziedzinie      pielęgniarstwa w 
WUM, może rozpocząć kształcenie po podpisaniu Umowy  

o warunkach uczestnictwa i dokonania wyznaczonych przez WUM odpłatności za szkolenie 

specjalizacyjne realizowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do specjalizacji, otrzymuje od organizatora kształcenia kartę 

specjalizacji, którą obowiązany jest starannie prowadzić i przechowywać do zakończenia procesu 
dydaktycznego. Karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi 

dowód ukończenia specjalizacji. 

4. Karta specjalizacji dokumentuje przebieg szkolenia teoretycznego oraz przebieg szkolenia praktycznego. 

Brak zaliczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego oraz egzaminu państwowego. 

5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC w zakresie działalności pielęgniarskiej zgodnie z 
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obowiązującym prawem. 

6. Uczestnik odpowiada za prawidłowość dokonywanych wpisów i zaliczeń w karcie specjalizacji. 

7. Uczestnik specjalizacji zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach określonych w 

programie specjalizacji. 

8. W przypadku nieobecności na zajęciach dydaktycznych uczestnik zobowiązany  

jest do: 

✓ powiadomienia kierownika specjalizacji (w sytuacjach, które można wcześniej przewidzieć) 
✓ przedstawienia dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności (np. zwolnienie lekarskie, 

zaświadczenie od pracodawcy lub innych instytucji) 
✓ łączna liczba nieobecności w zajęciach teoretycznych nie może wynosić więcej niż 25%  

        wymiaru godzin dydaktycznych 
 

9. Udział pielęgniarki i położnej w ustalonych zajęciach stażowych jest obowiązkowy.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na stażu w wyznaczonym terminie – uczestnik 

zobowiązany jest do odbycia stażu w terminie innym, ustalonym  z kierownikiem i opiekunem stażu. 

10. W przypadkach zdarzeń losowych stanowiących przyczynę długotrwałej nieobecności, warunki 

kontynuowania specjalizacji będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora szkolenia. 

11. Nieobecność uczestnika w zajęciach wymaga uzgodnienia z kierownikiem możliwości i formy zaliczenia 

realizowanego materiału dydaktycznego. Uczestnik jest zobowiązany do przyswojenia realizowanego 

materiału dydaktycznego w ramach samokształcenia. 

12. Nieobecność uczestnika w zajęciach powyżej 25% wymiaru godzin może być przyczyną skreślenia z listy 

uczestników bez zwrotu kosztów.  

13. Uczestnik specjalizacji zobowiązany jest  do udziału w przewidzianych zaliczeniach bieżących i 
cząstkowych (zaliczenie modułów), organizowanych przez kierownika specjalizacji, wykładowców i 

opiekunów staży. 

14. Nieobecność na planowym zaliczeniu oraz zaliczenie z wynikiem negatywnym wymaga uzgodnienia z 

kierownikiem specjalizacji dodatkowego terminu zaliczenia. 

15. Uczestnik może w toku specjalizacji skorzystać z max do 3  dodatkowych terminów zaliczeń. Uczestnik 

specjalizacji powinien zaliczyć i uzyskać potwierdzenie zaliczeń w karcie specjalizacji. 

16. Warunkiem dopuszczenia do wewnętrznego egzaminu końcowego jest dostarczenie organizatorowi do 

dnia 15 stycznia 2019 r. zaświadczeń o ukończeniu zgodnie z wymogami programu następujących 
kursów specjalistycznych : 

a) kursu specjalistycznego wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 
b) kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

 

     Warunki, o których mowa nie dotyczą pielęgniarek, które: 
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016r.poz.1868 jt) lub 
- posiadają dyplom ratownika medycznego lub  

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS) 
 

c) kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne; lub dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.; 
lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced  Physical Assessment;  
lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013 

 
17. Warunkiem zakończenia realizacji specjalizacji jest pomyślny wynik egzaminu wewnętrznego. 

18. Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów 

zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów 

kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych z dnia  24 października 2016r.).  
19. Uczestnik przed przystąpieniem do egzaminu składa wniosek w systemie SMK i wnosi opłatę za 

przystąpienie do Egzaminu Państwowego. 
20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Specjalizacji. 
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IV. Zaliczenie i zwolnienia z zajęć dydaktycznych 

 
1. Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, może zaliczyć moduły, wybrane jednostki 

modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić z obowiązku ich odbywania, jeżeli pielęgniarka lub położna 

ukończyła:  

a) szkolenie za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące;  

b) specjalizację i posiada tytuł specjalisty w innej dziedzinie pielęgniarstwa objętej programem 

specjalizacji lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;  

c) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie objętej programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż 

określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;  

d) kurs specjalistyczny w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż 

określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu; 

e) studia podyplomowe w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji. 

 

2. Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, może również zaliczyć część szkolenia 

praktycznego i zwolnić pielęgniarkę lub położną z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy 

pielęgniarka lub położna posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej 

programem specjalizacji i jest aktualnie zatrudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze 

stażem określonym w programie kształcenia. 

 

3. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a–d, może dotyczyć modułów, wybranych jednostek 

modułowych i szkolenia praktycznego, zrealizowanych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i 

kursów specjalistycznych po dniu 1 lipca 1999 r. 

 

4. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w pkt. 1  i 2 uczestnik składa wniosek do organizatora na 

formularzu, będącym załącznikiem do Rozporządzenia o którym mowa w rozdziale I ust. 2. 

 

5. Organizator kształcenia może zaliczyć pielęgniarce, która przerwała specjalizację i ponownie do niej 

przystąpiła, zrealizowane i zaliczone poprzednio moduły i szkolenie praktyczne na podstawie 
przedłożonej karty specjalizacji, jeżeli przerwa w odbywaniu specjalizacji nie była dłuższa niż 5 lat. 

 
V. Regulamin zajęć stażowych 

 
1. Udział pielęgniarki w ustalonych zajęciach stażowych jest obowiązkowy.  

W przypadku nieobecności na stażu w wyznaczonym terminie – uczestnik zobowiązany jest do odbycia 

stażu w terminie innym, ustalonym  z kierownikiem i opiekunem stażu. 
2. W przypadkach zdarzeń losowych stanowiących przyczynę długotrwałej nieobecności, warunki 

kontynuowania specjalizacji będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora. 
3. Nieobecność uczestnika w zajęciach stażowych wymaga uzgodnienia z kierownikiem możliwości i formy 

zaliczenia stażu. 

4. Zajęcia stażowe odbywają się wg harmonogramu zajęć stażowych ustalonego przez organizatora i 
uzgodnionego z placówką prowadzącą staże. 

5. Za przebieg zajęć stażowych w danej jednostce odpowiada opiekun stażu posiadający odpowiednie 
kwalifikacje.  

6. Z ramienia organizatora za realizację całości zajęć stażowych odpowiedzialny jest kierownik specjalizacji. 
7. Zajęcia stażowe odbywają się w systemie 7 bądź 12 godzinnych dyżurów dziennych. Na zajęciach nie 

może przebywać więcej osób niż liczba określona w harmonogramie zajęć. 

8. Warunkiem zaliczenia zajęć stażowych jest obecność na zajęciach, zaliczenie świadczeń zdrowotnych 
ustalonych w programie szczegółowym specjalizacji, objęcie procesem pielęgnowania lub opracowanie 

planu edukacji zdrowotnej zgodnie z programem, potwierdzenie zaliczenia w karcie zajęć stażowych oraz 
w karcie specjalizacji przez opiekuna stażu oraz potwierdzone pieczątką jednostki prowadzącej zajęcia 

stażowe. 

9. Jeżeli uczestnik specjalizacji z uzasadnionych powodów osobistych nie może realizować stażu w 
placówkach wskazanych przez Organizatora, Kierownik specjalizacji może przychylić się do wniosku o 

odbyciu stażu w innych palcówkach pod warunkiem że: 
- nowa placówka spełnia wymogi programowe i kadrowe  oraz  wyraża zgodę 

 - uczestnik sam ponosi dodatkowe koszty związane z odbywaniem stażu  ( dojazdu, lub koszty    

dodatkowe określone przez te placówki) . 
10. Uczestnik specjalizacji odbywający zajęcia stażowe powinien posiadać: identyfikator, ubranie ochronne, 
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buty na zmianę zapewniające bezpieczeństwo, kartę stażową, kartę specjalizacji. 

11. Opiekun stażu zalicza świadczenia zdrowotne przewidziane w programie kształcenia, ocenia uzyskane 
wiadomości i umiejętności przez uczestnika specjalizacji 

 

VI. Finansowanie specjalizacji. 

 

1. Finansowanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek może odbywać się w 

oparciu o  następujące źródła finansowania : 

1) dofinansowanie z dotacji dydaktycznej WUM lub 

2) opłaty uczestników specjalizacji lub 

3) Dofinansowanie z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. 

2. Opłata uczestnika specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek Edycja II  wynosi 

1800,-zł (słownie: tysiąc osiemset złotych). Wskazana opłata obejmuje także opłaty za wydawane przez 

Uczelnię dokumenty z przebiegu specjalizacji. Wysokość opłaty ustala Rektor Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. 

3. Osoby zakwalifikowane do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 

zobowiązane są do finansowania kosztów uczestnictwa według opłat określonych przez Rektora WUM. 

Harmonogram płatności określa Umowa zawierana z uczestnikiem specjalizacji. 

4. W przypadku gdy opłata nie zostanie uiszczona zgodnie z umową Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu 

WUM może skreślić Uczestnika specjalizacji z listy uczestników, po uprzednim wezwaniu do zapłaty w 

dodatkowym terminie 7 dni. 

5. Opłata o której mowa w ust.2 może być dofinansowana przez właściwe Okręgowe Izby Pielęgniarek i 

Położnych na podstawie indywidulanych wniosków złożonych przez uczestników do Organizatora i 

wydanych na ten wniosek decyzji właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o kwocie 

dofinansowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność składanych 

przez uczestnika specjalizacji wniosków j.w.  

6. W przypadku, gdy uczestnik specjalizacji korzysta z dofinansowania przekazywanego do WUM na jego 

rzecz przez właściwą Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, uczestnik specjalizacji zobowiązany jest 

do współpracy z WUM w celu zapewnienia prawidłowości przekazania do WUM tego dofinansowania. W 

takim przypadku Uczestnik wnosi opłatę w części niepokrytej przez udzielone mu dofinansowanie z 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia Uczelni decyzji 

o przyznanym dofinansowaniu z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

7. W przypadku gdy z winy uczestnika specjalizacji dofinansowanie udzielone mu przez właściwą Okręgową 

Izbę Pielęgniarek i Położnych zostanie cofnięte w taki sposób, że WUM zobowiązany jest zwrócić 

otrzymane dofinansowanie dotyczące uczestnika specjalizacji, uczestnik specjalizacji zobowiązany jest 

do zapłaty WUM całej opłaty należnej za czas korzystania przez niego z zajęć. Wówczas przyjmuje się, 

że dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nie zostało uczestnikowi udzielone. W 

takim przypadku wysokość kwoty do zapłaty przez uczestnika specjalizacji obliczana jest proporcjonalnie 

do liczby pełnych miesięcy jego uczestniczenia w zajęciach liczonych do miesiąca, w którym złożył 

rezygnację. Do obliczenia stawek miesięcznych opłaty przyjmuje się, że specjalizacja trwa 20 miesięcy. 

8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika specjalizacji z kształcenia w trakcie trwania specjalizacji, WUM 

zwróci wniesioną przez uczestnika opłatę wyłącznie w następujących przypadkach, na zasadach niżej 

określonych: 

1) zwrot opłaty w całości możliwy jest jeżeli rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach nastąpiła 

przed rozpoczęciem zajęć, 

2) zwrot opłaty w części możliwy jest w przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach po 
rozpoczęciu zajęć, wówczas wysokość kwoty do zwrotu obliczona jest proporcjonalnie do 

liczby pełnych miesięcy pozostających do końca kształcenia, liczonych od następnego 
miesiąca, w którym złożono rezygnację. Do obliczenia stawek miesięcznych opłaty przyjmuje 

się, że specjalizacja trwa 20 miesięcy. 
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9. W przypadku gdy uczestnik specjalizacji nie wniósł opłaty, a uczestniczył w zajęciach należność WUM 

zostanie naliczona w proporcji do miesięcy, przez które uczestnik uczestniczył w zajęciach. Do obliczenia 

stawek miesięcznych opłaty przyjmuje się, że specjalizacja trwa 20 miesięcy. 

10. Zwrot opłaty wg. zasad określonych w ust. 8 może nastąpić na pisemny wniosek uczestnika po 

wskazaniu numeru rachunku bankowego prowadzonego w PLN z oznaczeniem właściciela rachunku 

bankowego. 

11. W przypadku rezygnacji ze specjalizacji za datę zaprzestania korzystania z zajęć przyjmuje się datę 

wpływu do WUM pisemnego oświadczenia uczestnika o rezygnacji ze specjalizacji, wysłanego na adres: 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, ul. Żwirki u Wigury 61, 02-091 

Warszawa 

VII. W trakcie procesu kształcenia uczestnik powinien dążyć do: 

 

1. Kształtowania postawy, która będzie wzorem dla członków jego zespołu, 

2. Posiadania szerokiej, pogłębionej i aktualnej wiedzy w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, 

3. Kształtowania umiejętności efektywnego wykorzystania wiedzy w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego w sytuacjach trudnych i nietypowych, 

4. Kształtowania umiejętności twórczego, innowacyjnego i elastycznego podejścia  

do problemów praktyki zawodowej, 

5. Kształtowania umiejętności pracy i współpracy w zespole, 

6. Rozumienia i wykorzystania promocji zdrowia oraz działań profilaktycznych celem potęgowania zdrowia, 

7. Kształtowania postaw mających na celu ocenianie zmian i usprawnień w zakresie praktyki zawodowej w 

celu poprawy jakości opieki pielęgniarskiej, 

8. Kształtowanie postawy, opiekuna, nauczyciela i eksperta dla pozostałych członków zespołu 

pielęgniarskiego.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


