
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1029) 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1435, z późn. zm.) 

Art. 4. 

1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 

szczególności na: 

1)   rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

2)   rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 

3)   planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

4)   samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 

ratunkowych; 

5)   realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

6)   orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

7)   edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

2. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 

[1)   nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;] 

<1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie przez 

pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia 

wymagany jest współudział pielęgniarki lub położnej;> 

2)   prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; 

3)   kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 

4)   zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 
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5)   zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te 

podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

6)   zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje 

nadzór nad ochroną zdrowia; 

7)   pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby 

Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką 

zdrowotną; 

8)   pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby 

Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się 

czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób 

pozbawionych wolności; 

9)   zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy 

społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w 

ustawie; 

10)  zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457); 

11)  sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 

12)  powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy 

pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w 

charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 

związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku 

świadczenia pracy. 
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Art. 5. 

1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 

szczególności na: 

1)   rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 

fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w 

monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 

2)   kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 

wysokiego ryzyka; 

3)   prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

4)   przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem 

krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

5)   podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 

lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania 

macicy; 

6)   sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu 

poporodowego; 

7)   badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby 

wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

8)   realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

9)   samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 

10)  profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 

11)  rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających 

skierowania do lekarza; 

12)  sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 

13)  prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

a)  przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony 

macierzyństwa i ojcostwa, 

b)  przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, 

łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 

2. Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również: 
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[1)   nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego położnych lub pielęgniarek;] 

<1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki, wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego położnych i pielęgniarek lub nauczanie przez położną 

innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia wymagany jest 

współudział położnej lub pielęgniarki;> 

2)   prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w 

szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; 

3)   kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 

4)   zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem 

nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 

ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te 

podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

6)   zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje 

nadzór nad ochroną zdrowia; 

7)   zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy 

społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; 

8)   zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

9)   sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 

10)  powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, 

jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, 

albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem 

tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. 

 

 

 



- 5 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 15a. 

1. [W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i 

położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają 

prawo samodzielnie:] 

 <W ramach samodzielnego wykonywania  świadczeń  zapobiegawczych,  

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych  pielęgniarka  i  położna  

posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia  na  kierunku  

pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka  i  położna  posiadające  tytuł  

specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa mają  prawo  samodzielnie:> 

1)   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, 

2)   ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo 

recepty 

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

[2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać recepty na 

leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w 

tym zakresie.] 

<2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i 

położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo 

wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 

silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 

leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.> 
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3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept osobom, 

o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej 

ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, 

poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji". 

4. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 

ustawy o refundacji, pielęgniarka i położna są obowiązane do odnotowania na recepcie, w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, odpłatności, jeżeli lek, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje 

w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 

ustawy o refundacji. 

5. Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiązane do szczegółowego uzasadnienia 

w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 

zdanie drugie ustawy o refundacji. 

6. Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom 

ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 

wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko 

dla pacjenta. 

7. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy 

pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w 

szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim 

kursem. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i 

Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz: 

a)  substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, 

b)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w 

ust. 1, 
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c)  wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 

2)   wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 

3)   sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2, 

4)   wzór recepty, o której mowa w ust. 1 i 2, 

5)   sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. 1 i 2, i sposób ich 

przechowywania, 

6)   sposób realizacji recept, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kontroli ich wystawiania i 

realizacji 

-   biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i 

obowiązków, konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, w 

szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji 

recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. 

Art. 26. 

1. Pielęgniarka lub 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, legitymującej się co 

najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem". Opiekuna 

wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie. 

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program 

przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1. 

<2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej. 

2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 

pkt 1–3, albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach 

wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki 

zawodowej.> 

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który 

zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z 

zachowaniem warunków określonych w ust. 1. 
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4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program 

przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze 

konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne 

powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie 

wykonywały zawodu. 

<Art. 26a. 

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas 

określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i 

położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu.> 

 

Art. 35. 

1. Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas 

określony, jeżeli: 

1)   posiada zezwolenie na pobyt stały; 

[2)   włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej;] 

<2) posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie 

w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, 

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455);> 

3)   przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na 

podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał 

zawód; 

4)   przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, 

że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało 

zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

5)   posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź 

uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za 

równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej; 

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
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7)   jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie 

zawodu położnej; 

[8)   odbył roczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym;] 

<8) odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym;> 

9)   wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

<1a. Odbycie stażu adaptacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie wymaga 

posiadania zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia przeszkolenia. 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.> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę 

pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na 

czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-8. 

4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje, w drodze uchwały, prawo 

wykonywania zawodu albo odmawia przyznania tego prawa. 

5. Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż. Zasady finansowania stażu 

adaptacyjnego reguluje umowa zawarta między odbywającym staż adaptacyjny a 

podmiotem leczniczym przyjmującym na staż. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   ramowy program stażu adaptacyjnego, 

2)   sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyjnego, 

3)   szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie 

odbywania stażu adaptacyjnego, 

4)   warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże 

adaptacyjne 

- uwzględniając zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej określony w 

ustawie. 
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<Art. 36a. 

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 wymagania określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 

pkt 2–4, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.> 

Art. 41. 

1. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru 

pielęgniarek i położnych i wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", 

"Prawo wykonywania zawodu położnej", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej". 

<1a. W przypadku utraty dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwa okręgowa 

rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat 

utraconego dokumentu.> 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 

1, mając na względzie treść informacji, jakie mają znajdować się w tych dokumentach. 

 

Art. 44. 

1. Rejestr, o którym mowa w art. 43 ust. 1, zawiera następujące dane pielęgniarki lub 

położnej: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   imiona rodziców; 

4)   płeć; 

5)   miejsce i datę urodzenia; 

6)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

8)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

9)   adres miejsca zamieszkania; 
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10)  tytuł zawodowy; 

11)  numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie 

wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania 

zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania; 

12)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż 

Rzeczpospolita Polska; 

13)  informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu; 

14)  nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i 

datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły; 

15)  datę rozpoczęcia wykonywania zawodu; 

16)  datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy; 

17)  datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora 

kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego 

- numer dyplomu oraz datę jego wystawienia; 

18)  stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień; 

19)  tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł; 

20)  nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty 

rozpoczęcia wykonywania zawodu; 

21)  informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub 

grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru; 

22)  informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu; 

<22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa 

w art. 26a;> 

23)  informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu; 

24)  informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu; 

25)  stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

26)  informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego 

przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. 

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, 10-13, 18 i 19, 21-24 i 26, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 
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Art. 57. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół 

Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej "Krajową Radą". 

2. W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły 

wymienione w art. 52 i art. 53 oraz w połowie przez samorząd pielęgniarek i położnych, 

stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych. Członkowie Krajowej 

Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady. 

3. Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata. Członkom Krajowej Rady przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu udziału w jej pracach. 

<3a. Członek Krajowej Rady może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie 

następujące po sobie kadencje.> 

4. Krajowa Rada działa na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący Krajowej 

Rady albo inna upoważniona przez niego osoba. 

5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel ministra 

właściwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

6. Prace Krajowej Rady są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

Art. 65. 

1. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie 

podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w 

art. 61 ust. 3 i 5, na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania 

kształcenia podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę 

w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego. 

[2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie 

podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w 

art. 61 ust. 3 i 5, przystępujących do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 

ust. 2, wynosi do 6 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu 

trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów.] 

<2. Niezależnie od wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, wymiar 

urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie 
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podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym 

mowa w art. 61 ust. 3 i 5, przystępujących do egzaminu państwowego, o którym 

mowa w art. 67 ust. 2, wynosi do 6 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w 

zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.> 

 

Art. 70. 

[1. Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w 

budżecie państwa, w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc 

szkoleniowych dla pielęgniarek lub położnych, które mogą corocznie rozpocząć 

specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Specjalizacja jest finansowana przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę dofinansowania jednego 

miejsca szkoleniowego w danym roku określa minister właściwy do spraw zdrowia, po 

zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, i ogłasza w formie 

obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 

do dnia 15 grudnia na rok następny, uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z 

poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją.] 

<1. Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa, w ramach posiadanych środków, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i 

położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych 

środków. Specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

2. Minimalną liczbę miejsc szkoleniowych, o której mowa w ust. 1, maksymalną kwotę 

dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w 

danym roku oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza się w danym roku na 

szkolenie specjalizacyjne, określa minister właściwy do spraw zdrowia, po 

zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, i ogłasza w formie 

obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia w 

terminie do dnia 15 grudnia na rok następny, uwzględniając zapotrzebowanie na 

specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających 
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zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się 

ukończoną specjalizacją.> 

3. Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację dofinansowywaną ze 

środków publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc 

szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, dofinansowanych ze środków publicznych. 

5. Pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację 

dofinansowywaną ze środków publicznych. 

6. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków 

publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji 

dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia 

poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi kształcenia 

oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków 

publicznych. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się do pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły 

specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały 

egzaminu państwowego. 

8. W przypadku gdy środki określone w ust. 3 stanowią dla pracodawców, o których mowa w 

art. 61 ust. 3, będących przedsiębiorcami, pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de 

minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

9. Pomoc, o której mowa w ust. 8, może być udzielana pracodawcy, o którym mowa w art. 61 

ust. 3, będącemu przedsiębiorcą, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis, otrzymanej przez tego pracodawcę w okresie obejmującym bieżący 

rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe, nie przekracza kwoty 

stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto. 

 

Art. 74. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 

położnych, w tym: 

a)  warunki i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

b)  czas trwania kształcenia, 

c)  wzory dokumentacji przebiegu kształcenia, 

d)  tryb zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości, 

2)   warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 

ust. 2, w tym: 

a)  terminy przeprowadzania egzaminu państwowego, 

b)  kwalifikacje i liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz jej 

zadania, 

[c)  wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór 

zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, kursu 

kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego,] 

3)   wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym 

mowa w art. 67 ust. 6, 

4)   wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 67 ust. 7, 

5)   warunki i tryb przeprowadzania egzaminu po kursie kwalifikacyjnym i kursie 

specjalistycznym, w tym kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej<,> 

<6) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór 

zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, kursu 

kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego > 

- kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości i dostępności kształcenia 

podyplomowego, z zachowaniem jasnych i obiektywnych kryteriów oceny oraz biorąc 

pod uwagę koszty związane z przeprowadzaniem egzaminu państwowego oraz 

kierując się tym, że wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji 

egzaminacyjnej nie może przekraczać 1.500 zł. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny 

mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i 

kursy kwalifikacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu 

kształcenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych rodzajów kształcenia 

podyplomowego w zakresie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej. 
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U S T A W A   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

Art. 67. 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość 

korzystania z: 

1)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2)   biblioteki; 

3)   świetlicy; 

[4)   gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;] 

<4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego 

szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618, 788 i 905), oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 581) 

w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki 

lub higienistki szkolnej;> 

5)   zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6)   pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych. 

3.  Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b 

ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w 

szkole dłużej ze względu na: 

1)   czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2)   organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole. 

4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie 

specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz 

oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych 

liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela 

odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2. 
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5.  Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której 

mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w 

szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 

prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć 

świetlicowych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 

788 i 905) 

Art. 19. 

 1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać prawo wykonywania zawodu; 

[2)   posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;] 

3)   nie może być: 

a)  zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu 

określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i 

położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, 

b)  pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka 

karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu 

zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

4)   nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis; 

5)   dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, 

wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie 

określonych świadczeń zdrowotnych; 

6)   uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

7)   zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 

25 ust. 1 pkt 1. 
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2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

specjalistyczną praktykę jest obowiązana: 

1)   spełniać warunki, o których mowa w ust. 1; 

2)   posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest 

obowiązana: 

[1)   spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, oraz, w przypadku 

indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;] 

<1)  spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, oraz, w przypadku 

indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;> 

2)   posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych 

w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta; 

3)   wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej. 

[4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7.] 

<4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest 

obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7.> 

5. W ramach grupowej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne 

wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 albo ust. 2. 

[6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest 

obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.] 

<6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 

7 oraz w ust. 2 pkt 2.> 
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Art. 50. 

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia 

pielęgniarek. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii: 

1)   kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie 

organizacyjnym; 

2)   przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych 

pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w 

podmiotach określonych w ust. 1, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i 

dostępności świadczeń zdrowotnych. 

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, dla 

których jest podmiotem tworzącym, a minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu 

do pozostałych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dokonuje corocznej 

oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym w art. 119.] 

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, 

dla których jest podmiotem tworzącym, a minister właściwy do spraw zdrowia w 

odniesieniu do pozostałych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami 

dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na 

podstawie: 

1)  danych przekazanych przez te podmioty lecznicze w zakresie, terminie i w sposób 

wskazany przez tych ministrów;  

2)  wyników kontroli przeprowadzonej w trybie art. 119, jeżeli dane przekazane w 

sposób określony w pkt 1 okażą się niewystarczające dla oceny realizacji 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1.> 

<3a. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą obejmować danych osobowych 

pielęgniarek i położnych.> 

4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnia się pracowników 

posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje 

wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
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określonych w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą zapewnienia 

efektywności zatrudnienia. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1038, z późn. zm.) 

Art. 91. 

1. Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na: 

1)   prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i 

położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód; 

2)   stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 

<2a) prowadzenie postępowań związanych z zawieszaniem i pozbawianiem prawa 

wykonywania zawodu oraz ograniczaniem w wykonywaniu zawodu;> 

3)   wydawanie prawa wykonywania zawodu; 

4)   wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że 

pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z 

przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada 

dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej 

wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń 

wymaganych przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii 

Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej; 

<4a) prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej 

do wykonywania zawodu;> 

5)   działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 

6)   prowadzenie rejestru ukaranych; 

7)   działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 12; 

8)   koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z art. 67 

ust. 1 i 2. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, z części, 

której jest dysponentem, dofinansować koszty związane z prowadzeniem Centralnego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych. 
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3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje w 

formie dotacji, na podstawie umów zawartych z odpowiednią okręgową radą lub Naczelną 

Radą, zawierających w szczególności: 

1)   określenie wysokości finansowania; 

2)   sposób dokonywania rozliczeń; 

3)   sposób i terminy przekazywania środków. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić kontrolę realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu. 

 


