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Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1029) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza modyfikacje przepisów w zakresie wykonywania zawodów przez 

pielęgniarki i położne polegające w szczególności na: 

1) uznaniu, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej jest również nauczanie 

przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych, o ile programy 

kształcenia dotyczące tych zawodów będą przewidywać współudział pielęgniarki lub 

położnej w kształceniu (art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej); 

2) poszerzeniu uprawnień pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na leki, 

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe; w myśl noweli w ramach realizacji zleceń 

lekarskich również pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa będą uprawnione do wystawiania recept (art. 15a ust. 1 i 2 ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej); 

3) wskazaniu, że okres przeszkolenia pielęgniarki lub położnej wracającej do 

wykonywania zawodu będzie się wliczał do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki 

lub położnej (art. 26 ust. 2a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

4) przesądzeniu, że okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna 

się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy 

cywilnoprawnej, porozumienia – w przypadku wykonywania wolontariatu, oraz z dniem 

zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej (art. 26 ust. 2b ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej); 
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5) wprowadzeniu obowiązku zgłoszenia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, 

zamiaru zaprzestania wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną, z podaniem 

przewidywanego okresu niewykonywania zawodu (art. 26a ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej); 

6) skróceniu z 1 roku do 6 miesięcy stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym, którego 

odbycie jest warunkiem ubiegania się przez cudzoziemca o prawo wykonywania 

zawodu na terytorium Polski (art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej); 

7) wskazaniu, że osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 

szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę 

policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie uzyskały 

stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają określone wymagania ustawowe, 

będą mogły uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu (art. 36a ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej); 

8) wprowadzeniu możliwości uzyskania przez pielęgniarkę lub położną duplikatu 

utraconego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej (art. 41 ust. 1a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

9) uzupełnieniu katalogu danych umieszczanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek 

i Położnych o informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu (art. 44 ust. 1 

pkt 22a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

10) wskazaniu, ze członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 

będzie mógł pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje 

(art. 57 ust. 3a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

11) przesądzeniu, że wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej 

przystępujących do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie tytułu 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa wynosi do 6 dni roboczych i jest niezależny od 

wymiaru urlopu szkoleniowego udzielanego w związku z podjęciem kształcenia 

podyplomowego (art. 65 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

12) doprecyzowaniu zasad przekazywania dofinansowania na cele szkoleniowe pielęgniarek 

i położnych (art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).  

Ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. 

o samorządzie pielęgniarek i położnych. 



– 3 – 

Zmiana ustawy o systemie oświaty ma na celu doprecyzowanie wymagań (także w 

zakresie wyposażenia) jakie powinien spełniać funkcjonujący w szkole publicznej gabinet 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (art. 67 ust. 1 pkt 4).  

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej przewiduje wyeliminowanie obowiązku 

posiadania 2-letniego doświadczenia, będącego jednym z warunków wykonywania przez 

pielęgniarkę zawodu w ramach indywidualnej praktyki (art. 19 ust. 1), a także modyfikację 

zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w zakresie 

realizacji obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek (art. 50 ust. 3 

i 3a). 

Zmiany w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych mają na celu wskazanie, że 

izby pielęgniarek i położnych będą otrzymywać z budżetu państwa środki finansowe również 

na prowadzenie postępowań związanych z zawieszaniem i pozbawianiem prawa 

wykonywania zawodu oraz ograniczaniem w wykonywaniu zawodu, a także w przedmiocie 

niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu (art. 91 ust. 1 pkt 2a i 4a). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który 

wprowadza zmiany do ustawy o systemie oświaty zmierzające do określenia warunków jakie 

powinien spełniać funkcjonujący w szkole publicznej gabinet profilaktyki zdrowotnej 

i pomocy przedlekarskiej – przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 3589), pochodzący z przedłożenia poselskiego, stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Zdrowia. Na etapie prac sejmowych w szczególności: 

1) zdecydowano o utrzymaniu w niezmienionym kształcie aktualnie obowiązującej 

przesłanki posiadania zezwolenia na pobyt stały, która jest warunkiem przyznania 

cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu na terenie Polski (art. 35 ust. 1 pkt 1 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej); 

2) przesądzono, że cudzoziemiec ubiegający się o prawo wykonywania zawodu w Polsce 

powinien odbyć trwający 6 miesięcy staż adaptacyjny (art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej); 

3) zmodyfikowano przepisy określające wymagania jakie powinien spełniać funkcjonujący 

w szkole publicznej gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (art. 67 
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ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty), a także przesądzono, że zmiana ta wejdzie 

w życie z dniem 1 września 2016 r; 

4) dokonano zmian o charakterze doprecyzowującym przepisy. 

W II czytaniu zgłoszono dwie poprawki, z których poparcie Izby uzyskała poprawka, 

mająca na celu poszerzenie uprawnień pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na 

określone leki (art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 1 pkt 1 

noweli), uznający za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczanie przez 

pielęgniarkę innych zawodów medycznych, został sformułowany w sposób niezgodny 

z zasadami składni języka polskiego i powinien być przeredagowany. Podobna uwaga 

dotyczy art. 5 ust. 2 pkt 1 (art. 1 pkt 2 noweli) odnoszącego się do wykonywania 

zawodu położnej. 

 

 Propozycje poprawek: 

w art. 1 w pkt 1, w pkt 1: 

a) skreśla się wyrazy „przez pielęgniarkę”, 

b) wyrazy „w których programach kształcenia wymagany jest współudział” zastępuje się 

wyrazami „których programy kształcenia wymagają współudziału”; 

 

w art. 1 w pkt 2, w pkt 1: 

a) skreśla się wyrazy „przez położną”, 

b) wyrazy „w których programach kształcenia wymagany jest współudział” zastępuje się 

wyrazami „których programy kształcenia wymagają współudziału”; 

 

2) Przepis art. 35 ust. 1a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 1 pkt 6 lit. b 

noweli) przewiduje, że odbycie stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca ubiegającego 

się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium 

Polski, nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia 
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przeszkolenia. W zdaniu drugim wskazuje się, że nie dotyczy to przypadku 

niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony. Przepis ten 

może budzić następujące wątpliwości. Po pierwsze w zdaniu pierwszym mowa jest 

o zwolnieniu cudzoziemca z obowiązku odbycia przeszkolenia, jednak nie wiadomo 

jakie przeszkolenie ma na myśli ustawodawca. Analiza przepisów ustawy prowadzi do 

wniosku, że najprawdopodobniej chodzi o przeszkolenie, które jest obowiązana odbyć 

pielęgniarka lub położna, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 

5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu (art. 26 ust. 1). 

Jeśli tak to przepis wymagałby doprecyzowania. Niezależnie od powyższego powstaje 

pytanie do jakiej sytuacji należy odnieść zdanie drugie w analizowanym przepisie. Czy 

chodzi o sytuację, w której cudzoziemiec rozpoczął wykonywanie zawodu na terytorium 

Polski, a następnie przerwał jego wykonywanie na okres dłuższy niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu? A jeśli tak to czy 

w każdym przypadku powinien uzyskać zezwolenie na pracę i odbyć przeszkolenie, czy 

też ustawodawca chce, aby osoba taka musiała ponownie odbyć staż adaptacyjny, 

a niezależnie od tego przejść przeszkolenie i posiadać zezwolenie na pracę? Należy 

zwrócić uwagę, że w myśl art. 26 ust. 1 pielęgniarka i położna, które nie wykonują 

zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają 

podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę 

pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod 

nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki 

lub położnej. Przepis ten dotyczy wszystkich pielęgniarek i położnych (w tym także 

cudzoziemców, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu na terytorium Polski), 

które przerwały wykonywanie zawodu. A zatem wskazywanie na obowiązek odbycia 

przeszkolenia w dodawanym art. 35 ust. 1a zdaniu drugim wydaje się zbędne. Być może 

analizowany przepis powinien odnosić się wyłącznie do obowiązku uzyskania 

zezwolenia na pracę. Sformułowanie ewentualnych poprawek możliwe będzie po 

uprzednim ustaleniu celu i sensu analizowanej regulacji. 

 

3) Przepis art. 36a (art. 1 pkt 7 noweli) dodawany do ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej wprowadza możliwość uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej przez osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę 
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policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły 

szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie 

uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone 

w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 pkt 2–4, tj. posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, ich stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz 

wykazują nienaganną postawę etyczną. W związku z tym, że przepisowi nadano 

charakter fakultatywny („mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu”) 

powstaje wątpliwość czy nie będzie on prowadził do dowolności w podejmowaniu 

decyzji w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Nie wiadomo bowiem 

jakie kryteria dodatkowe będą decydowały o stwierdzeniu bądź odmowie stwierdzenia 

prawa do wykonywania zawodu. Należałoby zastanowić się czy osoby, które 

przedstawią dokument potwierdzający ukończenie liceum medycznego, szkoły 

policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki lub położnej 

i spełniają pozostałe kryteria ustawowe nie powinny uzyskać obligatoryjnie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 36a wyrazy „mogą uzyskać” zastępuje się wyrazem „uzyskują”; 

Dodatkowo powstaje pytanie czy dodawany do ustawy art. 36a został umieszczony we 

właściwym miejscu w strukturze ustawy. Ustawodawca zdecydował się dodać ten przepis po 

art. 36 dotyczącym zasad przyznawania cudzoziemcowi ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu. Należałoby zastanowić się czy przepis nie powinien być umiejscowiony np. po 

art. 28 dotyczącym przesłanek uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. 

 

4) W myśl przepisu przejściowego sformułowanego w art. 5 do staży adaptacyjnych 

w podmiotach leczniczych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Należałoby 

rozważyć doprecyzowanie przepisu poprzez jednoznaczne wskazanie, jakie staże 

adaptacyjne ma na myśli ustawodawca. 
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 Propozycja poprawki: 

w art. 5 po wyrazach „w podmiotach leczniczych” dodaje się wyrazy „, o których mowa w 

art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1,”. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 


