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Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. 

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 689) 

1. Na podstawie art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 

pielęgniarki i położne spełniające określone kryteria mają prawo samodzielnie ordynować 

leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje 

bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty. 

Jednocześnie na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 wykaz substancji czynnych, o których mowa 

w ust. 1 zostanie określony w rozporządzeniu. Wydaje się, ze ustawodawca dążył do 

regulacji, która nakazuje pielęgniarkom i położnym stosowanie się do treści rozporządzenia, 

a nie samodzielnego ustalania czy dana substancja spełnia warunki określone w art. 15a ust. 1 

pkt 1. Wobec tego wyłączenie leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe nie jest normą skierowaną bezpośrednio do 

pielęgniarek, a wytyczna dla ministra wydającego rozporządzenie, co powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w treści przepisu. 

Powyższe uwagi należy odnieść mutatis mutandis do art. 15a ust. 2 i 6 . 

Ponadto przepis upoważniający do wydania rozporządzenia (art. 15a ust. 8) odnosi się 

do substancji czynnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

o których mowa w  art. 15a ust. 1, pomijając ust. 2. Wydaje się, że jest to przeoczenie 

ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1, w art. 15a: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) ordynować leki zawierające substancje czynne, określone w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 8 pkt 1 lit. a, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1 lit. b, w 

tym wystawiać na nie recepty, 

2) ordynować wyroby medyczne, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 

8 pkt 1 lit. c, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty”, 

b) w ust. 2 wyrazy „, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego” zastępuje się wyrazami „zawierające substancje czynne, 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1 lit. a oraz na środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 8 pkt 1 lit. b,”, 

c) w ust. 6 wyrazy „określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta” zastępuje się wyrazami „badań 

diagnostycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 2”, 

d) w ust. 8: 

- w pkt 1 w lit. a wyrazy „ust. 1” zastępuje się  wyrazami „ust. 1 i 2,  wyłączając 

substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe”, 

- w pkt 1 w lit. b wyrazy „ust. 1” zastępuje się  wyrazami „ust. 1 i 2”, 

- w pkt 2 po wyrazach „ust. 6” dodaje się wyrazy „w tym medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, wyłączając badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,”; 

 

2. Porównując brzmienie art. 15a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej, zauważalne jest posłużenie się przez ustawodawcę w tym drugim przepisie 

zwrotem „niezbędne do kontynuacji leczenia” w odniesieniu do środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Wydaje się, że celem art. 15a ust. 2 jest 

umożliwienie wystawiania recept w przypadku, gdy wcześniej lekarz zaordynował leki lub 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a pielęgniarka lub połażona 

ogranicza się do wystawienia recepty na kolejne dawki leku lub środka spożywczego. 
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W obecnym brzmieniu zwrot „niezbędne do kontynuacji leczenia” odnosi się tylko do 

środków spożywczych. Aby omawiany zwrot dotyczył również leków należy wprowadzić np. 

następującą poprawkę: 

Propozycja poprawki: 

w art. 1, w art. 15a w ust. 2 po wyrazie „żywieniowego” dodaje się przecinek; 

 

3. Zgodnie z art. 15a ust. 8 rozporządzenie winno zawierać wykaz substancji czynnych 

o których mowa w ust. 1 oraz wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6. Tak 

redakcja przepisu nakazuje zawrzeć w wykazach substancje czynne oraz badania 

diagnostyczne w sposób pozytywny, tzn. jako wykaz substancji czynnych (badań 

diagnostycznych), które pielęgniarki położne mogą zaordynować (na które mogą skierować). 

Tymczasem brzmienie art. 15a ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 6   wprowadzają 

domniemanie uprawnienia do ordynowania substancji czynnych (skierowania na badania 

diagnostyczne), które jest ograniczone przez wyjątki w postaci leków zawierających 

substancje bardzo silnie działające, środków odurzających i substancji psychotropowych 

(badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone 

ryzyko dla pacjenta). Ustawodawca wskazuje więc uprawnienie pielęgniarek i położnych 

w sposób negatywny, tzn. dozwolone jest ordynowanie wszystkich substancji i badań z 

wyjątkiem substancji oraz badań wskazanych w rozporządzeniu. 

Konieczne jest ujednolicenie przepisów w tym zakresie (poprawka może zostać 

sformułowana po wskazaniu kierunku regulacji). 

 

4. Poprawka redakcyjna: 

w art. 3 w pkt 1: 

a) w lit. d wyrazy „pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego i położna ubezpieczenia 

zdrowotnego” zastępuje się wyrazami „pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną 

ubezpieczenia zdrowotnego”, 

b) w lit. e wyrazy „pielęgniarka i położna” zastępuje się wyrazami „pielęgniarkę i położną”; 

 



– 4 – 

5. Zgodnie z art. 4 recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone 

wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne mogą być 

wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 

2016 r. Natomiast ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Według 

uzasadnienia okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 stycznia 2016 r. powinien 

zostać przeznaczony na realizację odpowiednich kursów specjalistycznych. 

Należy podkreślić, że ustawa nie wprowadza żadnych norm prawnych, które znajdą 

zastosowanie przed 1 stycznia 2016 r. 

Zwrot „ustawa wchodzi w życie” znaczy, że od wskazanego momentu wszyscy, których 

to może dotyczyć  maja obowiązek realizować lub stosować normy postępowania wyrażone 

w ustawie. Norma prawna może zatem być już elementem systemu (ponieważ jest wyrażona 

w ogłoszonej ustawie ), ale jeszcze nie wejść w życie , co występuje w okresie jej vacatio 

legis. Podstawowym rozwiązaniem, które służy temu, by zainteresowanych nie zaskakiwać 

nowymi uregulowaniami prawnymi, by stworzyć im możliwość zaznajomienia się z nową 

ustawą oraz przygotować warunki dla jej należytego funkcjonowania, jest vacatio legis.
1
 

Należy zatem przeformułować przepisy w ten sposób, aby ustawa weszła w życie 1 

stycznia 2016 r. i jednocześnie zrezygnować z przepisu dostosowującego zawartego w art. 4. 

Propozycja poprawek: 

1)  skreśla się art. 4; 

2)  w art. 5 wyrazy „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „z 

dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 
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