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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku piel´gniarstwo 
lub po∏o˝nictwo przeznaczonych dla piel´gniarek i po∏o˝nych posiadajàcych Êwiadectwo dojrza∏oÊci 

i b´dàcych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkó∏ zawodowych kszta∏càcych 
w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92,
poz. 885) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do podj´cia studiów, o których mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych
innych ustaw, zwanych dalej „studiami zawodowy-
mi”, uprawnia Êwiadectwo lub dyplom:

1) w przypadku piel´gniarki:

a) pi´cioletniego liceum medycznego,

b) dwuletniej medycznej szko∏y zawodowej kszta∏-
càcej w zawodzie piel´gniarki,

c) dwuipó∏letniej medycznej szko∏y zawodowej
kszta∏càcej w zawodzie piel´gniarki,

d) trzyletniej medycznej szko∏y zawodowej kszta∏-
càcej w zawodzie piel´gniarki;

2) w przypadku po∏o˝nej:

a) dwuletniej medycznej szko∏y zawodowej kszta∏-
càcej w zawodzie po∏o˝nej,

b) dwuipó∏letniej medycznej szko∏y zawodowej
kszta∏càcej w zawodzie po∏o˝nej.

§ 2. Czas kszta∏cenia na studiach zawodowych nie
mo˝e byç krótszy ni˝:

1) w stosunku do piel´gniarek:

a) trzy semestry lub 1 633 godziny — dla absol-
wentów pi´cioletnich liceów medycznych, któ-
rzy rozpocz´li nauk´ w roku szkolnym 1980/81
lub póêniej,

b) pi´ç semestrów lub 3 000 godzin — dla absol-
wentów pi´cioletnich liceów medycznych, któ-
rzy rozpocz´li nauk´ wczeÊniej ni˝ w roku szkol-
nym 1980/81,

c) trzy semestry lub 2 410 godzin — dla absolwen-
tów dwuletnich medycznych szkó∏ zawodo-
wych,

d) dwa semestry lub 1 984 godziny — dla absol-
wentów dwuipó∏letnich medycznych szkó∏ za-
wodowych,

e) dwa semestry — dla absolwentów trzyletnich
medycznych szkó∏ zawodowych;

2) w stosunku do po∏o˝nych:

a) trzy semestry lub 1 479 godzin — dla absolwen-
tów dwuletnich medycznych szkó∏ zawodo-
wych,

b) dwa semestry lub 1 086 godzin — dla absol-
wentów dwuipó∏letnich medycznych szkó∏ za-
wodowych.

§ 3. 1. Szko∏a wy˝sza jest zobowiàzana do zapew-
nienia takich warunków kszta∏cenia, aby jakoÊç i po-
ziom studiów zawodowych prowadzonych w syste-
mie zaocznym lub wieczorowym nie by∏y ni˝sze ni˝
studiów zawodowych prowadzonych w systemie
dziennym.

2. Program nauczania na studiach zawodowych,
w tym wymiar zaj´ç teoretycznych, praktycznych
i praktyk zawodowych, ustala uczelnia, uwzgl´dniajàc
ró˝nice pomi´dzy treÊciami programowymi okreÊlo-
nymi w standardach nauczania dla kierunków piel´-
gniarstwo, po∏o˝nictwo dla poziomu zawodowego
okreÊlanymi w odr´bnych przepisach oraz programa-
mi kszta∏cenia realizowanymi odpowiednio w szko-
∏ach, o których mowa w § 1.

3. Program nauczania obejmuje cz´Êç teoretycznà
stanowiàcà nie mniej ni˝ 33 % ca∏oÊci programu
i praktycznà stanowiàcà nie mniej ni˝ 50 % ca∏oÊci
programu.

4. Przewidziane w programie nauczania zaj´cia
praktyczne i praktyki zawodowe, nie wi´cej jednak
ni˝ 50 % wymiaru tych zaj´ç i praktyk, mogà zostaç
zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jed-
nostki organizacyjnej szko∏y wy˝szej prowadzàcej
studia zawodowe na podstawie udokumentowanego
doÊwiadczenia zawodowego, w szczególnoÊci d∏ugo-
Êci sta˝u pracy oraz zakresu wykonywanych czyn-
noÊci.

5. Zaliczenia zaj´ç praktycznych i praktyk zawodo-
wych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4,

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1131).



dokonuje po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Akre-
dytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4, przys∏u-
guje odwo∏anie do rektora.

7. Zaj´cia zrealizowane w ramach programu
kszta∏cenia w szko∏ach, o których mowa w § 1, odno-
towuje w indeksie kierownik jednostki, o którym mo-
wa w ust. 4.

§ 4. 1. Po zaliczeniu przewidzianych planem i pro-
gramem studiów zawodowych zaj´ç teoretycznych
i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przy-
st´puje do teoretycznego i praktycznego egzaminu
koƒczàcego studia zawodowe.

2. Terminy egzaminów oraz komisj´ egzaminacyj-
nà wyznacza kierownik jednostki, o którym mowa
w § 3 ust. 4.

3. O terminach i miejscach egzaminów kierownik
jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiadamia
studenta, o którym mowa w ust. 1, oraz komisj´ egza-
minacyjnà, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia
egzaminu.

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny, obejmujàcy
treÊci programowe okreÊlone dla przedmiotów zawo-

dowych, nie mo˝e byç przeprowadzany w tym samym
dniu.

5. Egzamin teoretyczny odbywa si´ pod nadzorem
przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej oraz osób
wyznaczonych przez przewodniczàcego komisji egza-
minacyjnej spoÊród pozosta∏ych cz∏onków komisji.

6. Komisja egzaminacyjna ocenia ∏àcznie wyniki
egzaminu teoretycznego i praktycznego, podejmujàc,
w g∏osowaniu tajnym, uchwa∏´ wi´kszoÊcià g∏osów;
w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os przewod-
niczàcego komisji.

7. Ocen´ ∏àcznà egzaminu koƒczàcego studia za-
wodowe okreÊla si´ ∏àcznym stopniem: celujàcy, bar-
dzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

8. Z przebiegu i wyniku egzaminu koƒczàcego stu-
dia zawodowe wyznaczony przez przewodniczàcego
komisji egzaminacyjnej cz∏onek komisji sporzàdza
protokó∏, który podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji
egzaminacyjnej oraz jej przewodniczàcy.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: W. Rudnicki
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