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Pani
Greta Kanownik
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2019 r., o znaku: PPK.81212.35.2018.IG,
w sprawie organizatora kształcenia podyplomowego Interrete Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, Departament Prawny przedstawia następujące stanowisko.
Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576), zwanej dalej „ustawą”,
minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad kształceniem podyplomowym.
Z art. 83 ustawy wynika uprawnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji
kształcenia podyplomowego, jak i obowiązek reagowania na wszelkie zgłaszane
nieprawidłowości. Zgodnie z art. 83 ust. 13 pkt 3 ustawy Minister Zdrowia po otrzymaniu
protokołu z czynności kontrolnych podejmuje, m.in. decyzję o zakazie prowadzenia
przez dany podmiot kształcenia podyplomowego w przypadku stwierdzenia rażącego
naruszenia warunków prowadzenia ww. kształcenia. Przesłanką do wydania zakazu
prowadzenia
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prowadzenia kształcenia, czyli sytuacji, w której organizator kształcenia dokonał
naruszeń prowadzenia kształcenia o wyjątkowym ciężarze gatunkowym, a skutki jego
działania znacząco naruszają zasady prowadzenia przedmiotowego kształcenia.
Art. 83 ust. 13 ustawy wskazuje termin początkowy dla podjęcia decyzji przez Ministra
Zdrowia, czyli od dnia otrzymania ustaleń z czynności pokontrolnych Minister Zdrowia
podejmuje jedną z decyzji wskazanych w ww. przepisie.
Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761),
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u poprzedniego organizatora kształcenia przedkłada się kartę specjalizacji, jeżeli
przerwa w odbywaniu specjalizacji jest nie dłuższa niż pięć lat. Natomiast § 8
rozporządzenia nie przesądza o formie elektronicznej, czy papierowej karty specjalizacji.
Karta specjalizacji powinna zostać sporządzona według załącznika nr 3 do
rozporządzenia. Wspomniany załącznik przewiduje nawet we wzorze podpis i pieczątkę
organizatora kształcenia dla postaci papierowej.
W odniesieniu do możliwości zaliczenia poszczególnego modułu programu specjalizacji,
to należy podkreślić, że koniecznym jest przedłożenie karty specjalizacji (§ 4 ust. 6
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych). Jest to forma potwierdzenia danej części
specjalizacji wymagana przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Jednocześnie należy wskazać, że uczestników oraz organizatora szkolenia łączy
stosunek cywilnoprawny na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
edukacyjnych. Dlatego każdy uczestnik może wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym
w stosunku do organizatora kształcenia na podstawie łączącej ich umowy. Przedmiot
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przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przepisami ustawy oraz wydania uczestnikom
stosownych dokumentów, w tym kart specjalizacji. Organizator szkolenia zobowiązał się
do przeprowadzenia szkolenia z należyta starannością, co w jego przypadku, jako
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oznacza zachowanie wysokich
standardów, gdyż muszą one uwzględniać zawodowy charakter jego działalności.
W przypadku niedochowania należytej staranności może to skutkować, m.in.
koniecznością zapłaty odszkodowania.
Na zakończenie należy zaznaczyć, że decyzje o charakterze merytorycznym są
podejmowane przez właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa Zdrowia zajmującą
się daną sprawą. Departament Prawny rozstrzyga jedynie wątpliwości prawne po
przekazaniu w sprawie rozwiązania merytorycznego właściwej komórki organizacyjnej
(§ 13 ust. 2 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia).
Z poważaniem,
Konrad Miłoszewski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
Sporządził: Robert Senger - PRWL
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