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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 414) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest wydłużenie maksymalnie do dnia 23 sierpnia 2015 r. 

okresu, w którym Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ma 

przygotować programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, o których 

mowa w art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 

174, poz. 1039 z późn. zm.). 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 99 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy na 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nałożony został obowiązek 

przygotowania programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w terminie 

24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Termin ten 

upływa z dniem 23 sierpnia 2013 r. 

Opiniowana nowelizacja dokonuje zatem zmiany w art. 99 ust. 1 poprzez zastąpienie 

terminu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej – terminem 23 sierpnia 2015 r. Tak więc termin przewidziany na 

przygotowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ma ulec 

wydłużeniu o kolejne 24 miesiące.  

Drugą zmianą przewidzianą opiniowaną nowelizacją jest dodanie ust. 3 w omawianym  

art. 99, który przewiduje, że do czasu ogłoszenia programów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych, o których mowa w art. 78 nowelizowanej ustawy, kształcenie 

podyplomowe będzie realizowane na podstawie programów ramowych, obowiązujących 

przed dniem 23 sierpnia 2011 r. (tj. przed ogłoszeniem ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej). W opinii projektodawców wprowadzenie tego przepisu 

zapewni możliwość funkcjonowania procesu kształcenia podyplomowego do czasu 
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ogłoszeniowa nowych programów kształcenia, jak również umożliwi organizatorom 

kształcenia rozpoczęcie naboru na szkolenia i kursy z początkiem wrześniem 2013 r.  

Na etapie prac sejmowych sygnalizowano bowiem, iż w przypadku niewprowadzenia tej 

normy, dopiero w momencie gdy pojawią się nowe programy kształcenia możliwe będzie  

rozpoczęcie naboru i całej procedury kształcenia w tej dziedzinie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk sejmowy nr 1354). 

W dniu 14 maja 2013 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania 

w sejmowej Komisji Zdrowia. W dniu 10 lipca 2013 r Komisja Zdrowia przyjęła 

sprawozdanie, w którym wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami. 

Zaproponowane zmiany wprowadzały datę kalendarzową (23 sierpnia 2015 r.) określającą 

maksymalny termin przygotowania przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych nowych programów kształcenia podyplomowego w miejsce określenia tego 

terminu, jako 48 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz proponowały dodanie (omówionego powyżej) ust. 3 w art. 99 tej 

ustawy. 

Wobec niewniesienia poprawek w trakcie drugiego czytania, Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania i uchwalił ustawę w dniu 26 lipca 2013 r. 

 

III. Uwagi ogólne 

Dla osiągnięcia celu ustawy tj. wydłużenia okresu, w którym Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ma przygotować programy kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych konieczne jest, by omawiana ustawa nowelizująca 

weszła w życie nie później niż z dniem 23 sierpnia tego roku. Po tym dniu wyekspiruje 

termin określony w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej, a tym samym wystąpi skutek w postaci niewypełnienia przez Centrum obowiązku 

ustawowego. Pierwotnym bowiem założeniem ustawodawcy było, aby w terminie nie 

dłuższym niż 2 lata od dnia ogłoszenia ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (termin ten 
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upłynie 23 sierpnia br.) zaczęły obowiązywać nowe podstawy kształcenia podyplomowego 

w tych zawodach.  

Mając na uwadze czternastodniową vacatio legis (przy założeniu wejścia w życie 

ustawy z dniem 23 sierpnia 2013 r.) ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku 

Ustaw najpóźniej w dniu 8 sierpnia 2013 r. Termin ten jest niemożliwy do dochowania 

w przypadku wprowadzenia przez Senat poprawek do noweli (posiedzenie Senatu, na którym 

planowane jest rozpatrzenie opiniowanej ustawy to posiedzenie w dniach 7, 8 i 9 sierpnia, 

natomiast następne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 11, 12 i 13 września 2013 r.).  

Należy też mieć na uwadze, że dochowanie terminu opublikowania ustawy do dnia 

8 sierpnia br. oznacza konieczność podpisania przez Prezydenta RP ustawy i przekazania jej 

do opublikowania, w zasadzie bezpośrednio po uchwaleniu ustawy przez Senat 

(po przekazaniu uchwały Senatu w sprawie ustawy Marszałkowi Sejmu i przekazaniu ustawy 

do podpisu Prezydentowi przez Marszałka Sejmu).  

Opiniowana ustawa została przekazana do Senatu w dniu 26 lipca 2013 r., co przy 

założeniu zasadności jej opublikowania w dniu 23 sierpnia tego roku. w praktyce znacznie 

ogranicza konstytucyjne terminy na rozpatrzenie ustawy przez Senat (30 dni od przekazania) 

i Prezydenta (21 dni od przekazania). 

Należy jednocześnie podkreślić, iż nawet przy założeniu, że nie zostaną dochowane  

terminy wskazane powyżej, ewentualne wprowadzenie poprawek przez Senat (mając 

na względzie, iż będą one mogły być rozpatrzone przez Sejm dopiero na posiedzeniu 

w dniach 11, 12 i 13 września) znacznie odsunie w czasie rozpoczęcie naboru na szkolenia 

specjalistyczne i kursy w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

w 2013 r., z uwagi na późniejsze wejście w życie proponowanego ust. 3 w art. 99 ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej.  

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


