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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 4 lipca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

 

(druk nr 1234) 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 576 i 577) 

Art. 54. 

1. W trakcie kształcenia teoretycznego student zdobywa wiedzę zawodową, doświadczenie i 

umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej 

oraz oceny działań z tym związanych. 

2. W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się sprawowania kompleksowej opieki 

zdrowotnej jako członek zespołu, w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi i 

chorymi. 

3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem 

wykładowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w 

szczególności pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką zawodową w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447). 

[4. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1 i art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być 

prowadzone w formie niestacjonarnej.] 

<4. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1 i art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2, są prowadzone 

w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Treści programowe studiów 

realizowanych w obu formach są takie same, przy czym czas trwania studiów 

prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania 

studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia 

zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż 

liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w 

formie stacjonarnej.> 
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5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące: 

1)   sposobu realizacji programu kształcenia, 

2)   kadry prowadzącej kształcenie, 

3)   bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicznemu, 

4)   posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia 

- mając na względzie zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów, a 

także zapewnienie właściwej jakości kształcenia. 

 

Art. 55. 

[1. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 ust. 3 pkt 3, są prowadzone w 

systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Treści programowe studiów realizowanych w 

obu systemach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie 

niestacjonarnym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie 

stacjonarnym.] 

<1. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 ust. 3 pkt 3, są prowadzone w 

formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Treści programowe studiów realizowanych 

w obu formach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w 

formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych 

w formie stacjonarnej.> 

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

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów, 

o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 ust. 3 pkt 3, w tym: 

1)   świadectwa i dyplomy uzyskane przez pielęgniarki i położne uprawniające do podjęcia 

studiów, 

2)   minimalny okres kształcenia uzależniony od rodzaju ukończonej szkoły, 

3)   warunki i sposób ustalania programu nauczania, w tym wymiaru kształcenia 

teoretycznego i kształcenia klinicznego, w oparciu o porównanie standardów nauczania 

dla kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo z programem kształcenia 

zrealizowanym w ukończonej szkole, 

4)   warunki i sposób zaliczania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, w oparciu o 

doświadczenie zawodowe, 
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5)   sposób i tryb przeprowadzania teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji wszystkich treści kształcenia 

zawartych w standardach kształcenia, a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności 

kształcenia. 

 

Rozdział 6 

[Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych] 

<Kształcenie podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji  

przez pielęgniarki i położne > 

 

<Art. 61a. 

1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż 

określone w art. 66 ust. 1 przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop 

szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad 

obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest 

ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form 

podnoszenia kwalifikacji  zawodowych. 

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy 

dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1. 

4. Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad 

obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, 

przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie 

podyplomowe bez skierowania, o którym mowa w art. 61 ust. 3, na podstawie umowy 

zawartej z organizatorem kształcenia. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.> 

 


