Komunikat z dnia 12 czerwca 2017r.
w sprawie składania dokumentów stanowiących podstawę
dopuszczenia do egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że do egzaminu
państwowego, o którym mowa w art. 67 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.) z zastrzeżeniem
§ 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761) mogą przystąpić pielęgniarka
lub położna, które:
1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości
na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;
2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum,
wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony
w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem
potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty
za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja
albo do dnia 31 października.
Dokumentacja, o której mowa powyżej (jako komplet złączonych dokumentów
dla każdej osoby) powinna być ułożona kolejno: wniosek o zakwalifikowanie
do egzaminu państwowego, karta specjalizacji, dokument potwierdzający wniesienie
opłaty za egzamin. Do składanej dokumentacji należy dołączyć listę zbiorczą osób
zgłoszonych do egzaminu państwowego.
Ponadto, Centrum informuje, że w dokumentacji przedkładanej do państwowej komisji
egzaminacyjnej za pośrednictwem dyrektora Centrum nie należy stosować korektora,
poprawiać i zaklejać dokonanych zapisów.
Błędne wpisy powinny być skreślone jedną linią/kreską i zaparafowane przez kierownika
specjalizacji. Zawarte w dokumentacji wpisy powinny być jednoznaczne i czytelne.

Karty specjalizacji są dokumentacją dotyczącą egzaminu państwowego potwierdzającą
realizację szkolenia specjalizacyjnego, dlatego też powinny być wypełniane z należytą
starannością.
Jednocześnie Centrum uprzejmie informuje, że nieprawidłowo wypełniona dokumentacja
przedkładana do państwowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem dyrektora Centrum,
którą stanowi m.in. karta specjalizacji, wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego,
będzie odsyłana celem jej uzupełnienia, na koszt organizatora.
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