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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 22 lipca 2022 r. 

 

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

 

(druk nr 779) 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 551, 583 i 830) 

Art.  24. 

1. Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

może czasowo i okazjonalnie wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód 

pielęgniarki lub położnej bez konieczności stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

odpowiednio pielęgniarki lub położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie pielęgniarek i 

położnych[, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu]: 

[1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej;> 

2) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje zawód 

pielęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie wydania zaświadczenia nie 

obowiązuje jej ograniczenie wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania 

zawodu albo zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie 

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej; 

4) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji 
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do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej; 

5) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego 

dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej; 

6) oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej. 

2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

3. Pielęgniarka lub położna zamierzająca czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach oświadczenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 5, składa raz w roku. 

4. Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, ponownie przedstawia się 

okręgowej izbie pielęgniarek i położnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

potwierdzonych zaświadczeniami lub dokumentami. 

5. Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie 

ubezpieczeń celem dokonania rozliczeń związanych z czasowym i okazjonalnym 

wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane poinformować właściwą instytucję 

ubezpieczeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed 

rozpoczęciem jego wykonywania, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jego 

wykonywania. 

6. W przypadku gdy okręgowa rada pielęgniarek i położnych - biorąc pod uwagę długość, 

częstotliwość, regularność i ciągłość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych - 

uzna, że wykonywanie zawodu nie ma charakteru czasowego i okazjonalnego, informuje 

pielęgniarkę lub położną o konieczności uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu. 
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7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń 

opieki zdrowotnej w ramach umów międzynarodowych zawartych z państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu współpracy transgranicznej w zakresie 

ratownictwa medycznego. 

Art.  32. 

1. Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, jeżeli: 

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, wydany przez odpowiednie władze lub 

organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie w zakresie 

położnictwa spełnia jeden z następujących warunków: 

[a) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 3 lata, a rozpoczęcie kształcenia było 

uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego 

do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu 

rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od dokumentu stwierdzającego równoważny 

poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem 

stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności 

położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce 

ochrony zdrowia przez okres co najmniej 2 lat, 

b) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 2 lata lub 3600 godzin, i było 

przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną, 

c) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 18 miesięcy lub 3000 godzin, i było 

przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka zawodowa potwierdzona 

zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania 

czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie 

placówce ochrony zdrowia przez okres co najmniej 1 roku;] 

< a) odbyło się w pełnym wymiarze godzin i trwało co najmniej 3 lata, co można 

dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmowało co 
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najmniej 4600 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego, z czego 

przynajmniej 1/3 stanowiła praktyka kliniczna, 

b) odbyło się w pełnym wymiarze godzin i trwało co najmniej 2 lata, co można 

dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmowało co 

najmniej 3600 godzin, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym 

mowa w załączniku V pkt 5.2.2 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), zwanej dalej 

„dyrektywą”, 

c) odbyło się w pełnym wymiarze godzin i trwało co najmniej 18 miesięcy, co można 

dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmowało co 

najmniej 3000 godzin, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym 

mowa w załączniku V pkt 5.2.2 do dyrektywy, po którym nastąpiła roczna praktyka 

zawodowa potwierdzona zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 1a,> 

<d) rozpoczęło się przed dniem 18 stycznia 2016 r. i było prowadzone w pełnym 

wymiarze godzin oraz obejmowało co najmniej 3 lata kształcenia teoretycznego i 

praktycznego, w trakcie którego był realizowany co najmniej program określony w 

załączniku V pkt 5.5.1 do dyrektywy, a wymogi związane z dopuszczeniem do 

takiego kształcenia obejmowały 10 lat kształcenia ogólnego lub równorzędny poziom 

kształcenia, lub trwało co najmniej 18 miesięcy i obejmowało co najmniej 3000 

godzin, a wymogi związane z dopuszczeniem do takiego kształcenia obejmowały 

ukończone kształcenie pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną poświadczone 

dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, o którym mowa 

w załączniku V pkt 5.2.2 do dyrektywy;> 

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których 

mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii 

Europejskiej; 

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
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5) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu i został potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 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; 

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym 

do wykonywania zawodu położnej; 

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

<1a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jest wydawane przez 

odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Zaświadczenie potwierdza, że jego posiadacz po uzyskaniu dokumentu 

potwierdzającego posiadanie kwalifikacji położnej z powodzeniem wykonywał 

w danym okresie pełen zakres czynności położnej w szpitalu lub w upoważnionym 

podmiocie wykonującym działalność leczniczą.> 

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być przedstawiane w okresie 3 

miesięcy od dnia ich wystawienia. 

3. Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie 

zdrowia, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do 

wykonywania zawodu położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego 

obywatelem jest położna lub z którego przybywa. W przypadku gdy dokumenty tego 

rodzaju w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna 

lub z którego przybywa, nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty 

wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia. 

4. W przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej nie wydają zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające 

uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: "Świadoma(y) odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się 

przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu położnej na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej". Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko 

położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis położnej. 

 

Art.  33. 

1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w wykazie określonym na podstawie art. 34 

ust. 2, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, < które nie spełniają 

minimalnych wymogów kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii 

Europejskiej,> jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem: 

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, 

Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, 

Wielkim Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii, 

3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem że 

dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania 

zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach 

jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie 

władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

4) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii i Republice Islandii, 

5) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

6) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

7) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

8) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii, 

8a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba 
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posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 

3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia; 

9) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Litewskiej, 

10) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

11) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

12) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 

12a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Chorwacji, 

13) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej, potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw 

taką samą moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o 

którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi dokumentami 

wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia. 

<1a. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, posiadającej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej wydany przed 

datą określoną w załączniku V pkt 5.5.2 do dyrektywy, który odpowiada 

minimalnym wymogom kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej, 

ale jest uznawany tylko pod warunkiem uzupełnienia go roczną praktyką zawodową 

potwierdzoną zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 32 ust. 1a, kwalifikacje są 

uznawane po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub 

organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód położnej przez co najmniej 

2 kolejne lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.> 

[2. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

posiadającej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
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formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, której kształcenie zostało 

rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom kształcenia zgodnego z 

przepisami prawa Unii Europejskiej, ale jest uznawane tylko pod warunkiem uzupełnienia 

go praktyką zawodową, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu zaświadczenia 

wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, że 

wykonywała zawód położnej przez co najmniej 2 lata po uzyskaniu dokumentu 

potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji.] 

<2. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, posiadającej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, której 

kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na terytorium 

byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i odpowiada minimalnym wymogom 

kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej, ale jest uznawane tylko 

pod warunkiem uzupełnienia go roczną praktyką zawodową potwierdzoną 

zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 32 ust. 1a, kwalifikacje są uznawane po 

przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 

Republiki Federalnej Niemiec potwierdzające, że osoba ta faktycznie i zgodnie 

z prawem wykonywała zawód położnej przez co najmniej 2 kolejne lata w okresie 

5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.> 

3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej zawodu położnej, o których mowa w wykazie określonym na podstawie art. 34 

ust. 2, uważa się dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej (asistent medical 

obstetrică-ginecologi/pielęgniarka w zakresie położnictwa i ginekologii) wydane przed 

dniem 1 stycznia 2007 r. przez odpowiednie władze w Rumunii, jeżeli do tych 

dokumentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się 

tymi dokumentami, rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód położnej przez 

okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia. 

4. Jeżeli położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada 

dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, inny niż dokumenty, zamieszczone w 
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wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi 

dokumentami, pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten 

dyplom, świadectwo lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształcenia 

zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub 

organizacje za równoważny z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2. 

5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do następujących kwalifikacji uzyskanych w Republice 

Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.: 

1) starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (viša 

medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera); 

2) pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (medicinska sestra 

ginekološko-opstetričkog smjera); 

3) starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (viša medicinska 

sestra primaljskog smjera); 

4) pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (medicinska sestra 

primaljskog smjera); 

5) położna wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (ginekološko-opstetrička 

primalja); 

6) położna (primalja). 

Art.  49. 

[1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi rejestr obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby czasowo i okazjonalnie 

zawód pielęgniarki lub położnej.] 

<1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi rejestr obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej czasowo i okazjonalnie wykonujących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód pielęgniarki lub położnej, w ramach 

rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1.> 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) obywatelstwo (obywatelstwa); 

3) miejsce i datę urodzenia; 

4) nazwę i numer oraz kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
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5) adres miejsca zamieszkania w państwie, w którym na stałe wykonuje zawód pielęgniarki 

lub położnej; 

6) adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie zawodu 

pielęgniarki lub położnej w tym państwie; 

8) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie jednego z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej; 

9) cechy identyfikacyjne polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub innego dokumentu potwierdzającego 

indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 

zawodowej[;]  <.> 

[10) okres, o ile jego określenie jest możliwe, miejsce i charakter zamierzonego 

okazjonalnego i czasowego wykonywania zawodu.] 

3. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych może zwrócić się do odpowiedniej władzy lub 

organizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym pielęgniarka lub 

położna na stałe wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej, o przedstawienie informacji 

potwierdzających, że pielęgniarka lub położna prowadzi działalność zgodnie z prawem, 

wykonuje zawód w sposób należyty, jak również że nie zostały na nią nałożone kary 

dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu. 

4. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek odpowiedniej władzy lub organizacji 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnia informacje pomocne przy 

rozpatrywaniu skarg składanych przez świadczeniobiorcę na pielęgniarki i położne 

czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód. Świadczeniobiorca, który złożył skargę, jest 

informowany o sposobie rozpatrzenia skargi. 

5. Wpis do rejestru określonego w ust. 1 następuje niezwłocznie i jest bezpłatny. 

Dokonywanie zmian w tym rejestrze jest bezpłatne i nie może skutkować opóźnieniami 

lub utrudnieniami w czasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu. 

6. [Okręgowa izba pielęgniarek i położnych] < Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych> 

udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 
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28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane objęte rejestrem, o 

którym mowa w ust. 1. 

Art.  51. 

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej 

członkiem tej izby, wydaje: 

1) zaświadczenie stwierdzające, 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; 

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

3) inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw 

członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej; 

4) europejską legitymację zawodową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). 

<1a. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki będącej 

członkiem tej izby, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka ubiegająca 

się o uznanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 

na zasadach praw nabytych w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielęgniarki, w tym ponosiła 

pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i sprawowanie opieki 

pielęgniarskiej nad pacjentami, przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie 5 lat 

poprzedzających wydanie tego zaświadczenia, po uprzedniej weryfikacji tej 

pielęgniarki w rejestrze, o którym mowa w art. 41 ust. 1.> 

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór zaświadczeń, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę ich treść. 

 

Art.  53. 

1. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych. 

2. Szkołą położnych jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na 

poziomie: 

1) studiów pierwszego stopnia; 
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2) studiów drugiego stopnia. 

3. Kształcenie w szkole położnych, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 

1) trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, w 

tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 

1/3 wymiaru kształcenia; 

2) trwa co najmniej 18 miesięcy i obejmuje tę część programu kształcenia położnych, która 

nie została zrealizowana w ramach równoważnego kształcenia w szkole pielęgniarskiej - 

w przypadku osoby posiadającej jeden z dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji wymienionych w [załączniku 5.2.2 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)] < załączniku V pkt 

5.2.2 do dyrektywy>; 

3) może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku położnych, które posiadają świadectwo 

dojrzałości i ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 

położnej, jeżeli po ich ukończeniu położna uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 

odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu 

studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

4. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 

r. poz. 790, z późn. zm.) 

 

USTAWA 

z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
2) 

 

_______________________________________ 

2)
 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 

1, Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 118 z 20.04.2022, str. 1). 
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Art.  29. 

1. Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej 

opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną. Opinia ta nie stanowi decyzji 

administracyjnej. 

2. Komisja bioetyczna wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego, w drodze 

uchwały, przy uwzględnieniu warunków przeprowadzania eksperymentu i kryteriów 

etycznych odnoszących się do prowadzenia eksperymentów z udziałem człowieka oraz 

celowości i wykonalności projektu. 

<2a. Komisja bioetyczna dokonuje, w drodze uchwały, oceny etycznej: 

1) badania klinicznego objętego wnioskiem o pozwolenie na przeprowadzenie badania 

klinicznego, uwzględniającej aspekty ujęte w części I sprawozdania z oceny na 

użytek pozwolenia na badanie kliniczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz 

e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u 

ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, 

z późn. zm.), oraz aspekty ujęte w części II sprawozdania z oceny, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 lit. a–c, e, f oraz h tego rozporządzenia, wraz ze szczegółowym 

merytorycznym uzasadnieniem w przypadku negatywnej oceny; 

2) istotnej zmiany badania klinicznego objętej wnioskiem o pozwolenie na istotną 

zmianę badania klinicznego, uwzględniającej aspekty ujęte w części I i II 

sprawozdania z oceny na użytek wniosku o pozwolenie na istotną zmianę badania 

klinicznego w zakresie, o którym mowa w pkt 1, wraz ze szczegółowym 

merytorycznym uzasadnieniem w przypadku negatywnej oceny. 

2b. Minister właściwy do spraw zdrowia wyznacza spośród działających komisji 

bioetycznych jedną komisję bioetyczną do sporządzania oceny etycznej, o której 

mowa w ust. 2a. 

2c. Przy sporządzaniu oceny etycznej, o której mowa w ust. 2a, komisja bioetyczna, o 

której mowa w ust. 2b: 

1) zasięga opinii przedstawiciela organizacji, których celem statutowym jest ochrona 

praw pacjentów; 

2) może zasięgać opinii eksperta w dziedzinie, której dotyczy badanie kliniczne, 

wyznaczając zakres opinii i termin jej wydania.> 
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3. Komisje bioetyczne i Odwoławcza Komisja Bioetyczna wydają także opinie dotyczące 

badań naukowych, jeżeli inne ustawy tak stanowią, w zakresie określonym w tych 

ustawach. 

4. Do składu komisji bioetycznej powołuje się osoby posiadające wysoki autorytet moralny, 

wysokie kwalifikacje specjalistyczne oraz znaczące doświadczenie w sprawach z zakresu 

eksperymentów medycznych. Członków komisji bioetycznej powołuje: 

1) okręgowa rada lekarska na obszarze swojego działania, z wyłączeniem podmiotów, o 

których mowa w pkt 2 i3; 

2) rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu; 

3) dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk należącego do Wydziału Nauk 

Medycznych. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2, w posiedzeniu komisji bioetycznej bierze 

udział osoba będąca ekspertem w dziedzinie, której dotyczy część niemedyczna 

eksperymentu badawczego. 

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

powołuje członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej rozpatrującej odwołania od 

uchwał wydanych przez komisje bioetyczne, o których mowa w ust. 1. Przepisy ust. 1, 2, 

ust. 4 zdanie pierwsze, ust. 5 oraz ust. 8-14 stosuje się. 

7. W skład komisji bioetycznych powołanych w trybie ust. 4 pkt 2 i 3 na prawach członka 

komisji wchodzi również przedstawiciel właściwej okręgowej rady lekarskiej. 

8. Członkiem komisji bioetycznej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe lub prawomocnie skazana na karę pozbawienia prawa 

wykonywania zawodu albo karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

9. Kandydat do komisji bioetycznej przed powołaniem do niej wyraża pisemną zgodę na 

udział w pracach komisji oraz składa pisemne oświadczenie o zachowaniu bezstronności i 

poufności. 

10. Podmiot powołujący komisję bioetyczną odwołuje członka komisji bioetycznej przed 

upływem kadencji, 

jeżeli: 

1) złożył on rezygnację z pełnionej funkcji; 
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2) w uzasadnionej ocenie tego podmiotu nie realizuje powierzonych mu zadań lub zaistniały 

okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie; 

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub został prawomocnie 

skazany na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu albo zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu. 

11. Komisja bioetyczna działa zgodnie z regulaminem określonym przez podmiot 

powołujący. 

12. W podejmowaniu uchwały nie może brać udziału członek komisji bioetycznej, którego 

dotyczy wniosek będący przedmiotem uchwały. 

13. W posiedzeniu komisji bioetycznej, poza jej członkami, mogą uczestniczyć: 

1) wnioskodawca - w części posiedzenia dotyczącej prezentacji jego wniosku; 

2) eksperci wydający opinię o danym eksperymencie medycznym; 

3) sekretarz komisji. 

14. Komisja bioetyczna podejmuje uchwałę wyrażającą opinię o projekcie eksperymentu 

medycznego w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu mogą być oddane wyłącznie 

głosy za wydaniem opinii pozytywnej lub za wydaniem opinii negatywnej. Uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów. Komisja bioetyczna wyraża opinię nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu 

medycznego. 

15. Odwołanie od uchwały komisji bioetycznej wyrażającej opinię może wnieść: 

1) wnioskodawca; 

2) kierownik podmiotu, w którym eksperyment medyczny ma być przeprowadzony; 

3) komisja bioetyczna właściwa dla ośrodka, który ma uczestniczyć w wieloośrodkowym 

eksperymencie medycznym. 

16. Odwołanie, o którym mowa w ust. 15, wnosi się za pośrednictwem komisji bioetycznej, 

która podjęła uchwałę, do Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały wyrażającej opinię. 

17. Jeżeli komisja bioetyczna, która wydała opinię, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na 

uwzględnienie, może wydać nową opinię, w której uchyli albo zmieni opinię objętą 

odwołaniem. 
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18. Komisja bioetyczna, która wydała opinię, jest obowiązana przesłać odwołanie wraz z 

aktami sprawy Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 30 dni od dnia, w którym 

otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej opinii na podstawie ust. 16. 

19. Odwoławcza Komisja Bioetyczna rozpatruje odwołanie w terminie 3 miesięcy od dnia 

jego otrzymania; przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

20. Członkom Odwoławczej Komisji Bioetycznej za posiedzenie oraz ekspertowi za 

sporządzenie opinii przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 40% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 

ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

21. Dokumentacja eksperymentu medycznego oraz materiały z posiedzeń komisji bioetycznej 

i Odwoławczej Komisji Bioetycznej, w szczególności jej uchwały, są przechowywane 

zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Dokumentacja ta przechowywana jest przez 20 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym została wydana ostateczna uchwała w sprawie wydania 

opinii. 

22. Postępowanie w sprawie wydania opinii jest wszczynane na wniosek, który zawiera: 

1) oznaczenie osoby lub innego podmiotu zamierzającego przeprowadzić eksperyment 

medyczny, a w przypadku eksperymentu prowadzonego w dwóch lub więcej podmiotach 

- również nazwy wszystkich podmiotów, w których eksperyment ten ma być 

przeprowadzony; 

2) tytuł eksperymentu medycznego i uzasadnienie co do jego celowości i wykonalności; 

3) imię i nazwisko, adres oraz kwalifikacje zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować 

eksperymentem medycznym; 

4) informację o warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczestników; 

5) dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie 

przewidywanych innych korzyściach dla uczestników. 

23. Do wniosku należy dołączyć: 

1) szczegółowy opis eksperymentu medycznego, w tym przewidywaną liczbę jego 

uczestników, miejsce i czas wykonywania eksperymentu medycznego, planowane 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(77(5))par(2)&cm=DOCUMENT
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procedury, warunki włączenia i wykluczenia uczestnika z eksperymentu medycznego, 

przyczyny przerwania eksperymentu medycznego oraz planowane wykorzystanie 

wyników eksperymentu medycznego; 

2) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować 

eksperymentem medycznym, i osoby, o której mowa w art. 23 ust. 2 - jeżeli dotyczy; 

3) wzór informacji przeznaczonej dla uczestnika, zawierającej dane, o których mowa w art. 

24 ust. 2; 

4) wzór formularza zgody uczestnika, w którym powinny być zawarte co najmniej 

stwierdzenia dotyczące: 

a) dobrowolnego wyrażenia zgody na poddanie się eksperymentowi medycznemu po 

zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 24 ust. 2, 

b) potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu eksperyment medyczny i 

otrzymania odpowiedzi na te pytania, 

c) uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie medycznym w 

każdym jego stadium; 

5) wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej; 

6) wzór oświadczenia składanego przez uczestnika, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych związanych z udziałem w eksperymencie medycznym przez osobę lub 

podmiot przeprowadzający ten eksperyment; 

7) zgodę kierownika podmiotu, w którym jest planowane przeprowadzenie eksperymentu 

medycznego. 

24. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 23, składa się w języku polskim, w 

postaci papierowej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

25. Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisywany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem 

zaufanym wnioskodawcy. 

26. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb powoływania oraz sposób działania komisji bioetycznej oraz 

Odwoławczej Komisji Bioetycznej, 

2) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, 
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3) szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie 

eksperymentu medycznego, 

4) wysokość wynagrodzenia dla członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej 

- uwzględniając konieczność rzetelnego i sprawnego wydawania opinii w sprawach, o których 

mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 

i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344) 

 

USTAWA 

z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne
<1)>

 

________________________________________ 

<1)> 
Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i 

uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz. Urz. UE L 4 z 07.01.2019, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 

180 z 21.05.2021, str. 3). 

 

Art.  36. 

1. [Podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę związaną z dopuszczeniem do obrotu produktu 

leczniczego za złożenie wniosku o:] 

 <Podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę związaną z dopuszczeniem do obrotu 

produktu leczniczego, z wyłączeniem weterynaryjnego produktu leczniczego 

w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych 

i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz. Urz. UE L 4 z 07.01.2019, str. 43, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/6”, za złożenie wniosku o:> 

1) wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 7, 18a, 19, 20, 20a, 21, 21a i 32; 

2) przedłużenie terminu ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 7, 18a, 19, 20, 20a, 21 i 

21a; 
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3) zmianę danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 7, 18a, 

19, 20, 20a, 21 i 21a; 

4) inne zmiany wynikające z czynności administracyjnych związanych z wydanym 

pozwoleniem, o którym mowa w art. 7, 18a, 19, 20, 20a, 21 i 21a; 

5) sporządzenie raportu oceniającego, o którym mowa w art. 18a ust. 2 i art. 19 ust. 2; 

6) aktualizację raportu oceniającego, o której mowa w art. 19 ust. 2; 

7) przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę wszczęcia procedury wyjaśniającej; 

8) którym mowa w art. 33a ust. 2. 

<1a. Podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę związaną z dopuszczeniem do obrotu 

weterynaryjnego produktu leczniczego za złożenie wniosku o: 

1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 5 

rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 92 600 zł; 

2) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na ograniczonym rynku zgodnie z 

art. 23 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 74 100 zł; 

3) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w wyjątkowych okolicznościach 

zgodnie z art. 25 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 74 100 zł; 

4) ponowne rozpatrzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 

24 ust. 2 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 14 400 zł; 

5) ponowne rozpatrzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 

27 ust. 2 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 14 400 zł; 

6) zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu 

leczniczego, o której mowa w art. 62, art. 64 lub art. 65 rozporządzenia 2019/6 – w 

wysokości nieprzekraczającej 20 200 zł; 

7) rejestrację homeopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego, o której mowa 

w art. 87 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 17 640 zł; 

8) zmianę w warunkach rejestracji homeopatycznego weterynaryjnego produktu 

leczniczego, o której mowa w art. 87 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości 

nieprzekraczającej 4400 zł; 

9) wydanie pozwolenia na handel równoległy weterynaryjnym produktem leczniczym, o 

którym mowa w art. 102 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości nieprzekraczającej 

6200 zł; 
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10) zmianę danych w pozwoleniu na handel równoległy weterynaryjnym produktem 

leczniczym, o którym mowa w art. 102 rozporządzenia 2019/6 – w wysokości 

nieprzekraczającej 1000 zł; 

11) uchylenie pozwolenia, na wniosek strony – w wysokości nieprzekraczającej 440 zł. 

1b. Zwrot części opłaty przy cofnięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1a, na żądanie 

strony, złożone na etapie weryfikacji formalnej wniosku, następuje w wysokości 75% 

uiszczonej opłaty należnej za dany wniosek. 

1c. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 64 lub art. 65 rozporządzenia 

2019/6, wysokość opłaty za złożenie wniosku podlega zmniejszeniu w zależności od 

podstawy prawnej złożenia wniosku obejmującego grupę zmian w warunkach 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego.> 

2. Podmiot odpowiedzialny, który uzyskał przedłużenie okresu ważności pozwolenia na czas 

nieokreślony, o którym mowa w art. 29 ust. 2, wnosi opłatę w okresie ważności tego 

pozwolenia, za każdy rok jego ważności. 

<2a. Podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę w okresie ważności pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego albo rejestracji 

homeopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego, za każdy rok ich ważności 

– w wysokości nieprzekraczającej 4600 zł.> 

3. W przypadku wniosku obejmującego listę produktów leczniczych homeopatycznych, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 i 4, pobiera się jedną opłatę. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

 

Art.  36a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia[, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa,] określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 

2, oraz sposób ich uiszczania, uwzględniając wysokość opłaty w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na jednego mieszkańca oraz 

nakład pracy związanej z wykonaniem danej czynności i poziom kosztów ponoszonych przez 

Urząd Rejestracji. 

< Art. 36aa. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w art. 36 
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ust. 1a i 2a, oraz sposób ich uiszczania, a także sposób ustalania wysokości opłat w 

przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1c, uwzględniając wysokość opłaty w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na 

jednego mieszkańca, nakład pracy związanej z wykonaniem danej czynności, poziom 

kosztów ponoszonych przez Urząd Rejestracji, a także fakt pełnienia przez 

Rzeczpospolitą Polską roli referencyjnego państwa członkowskiego.> 

 

Art.  51l. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

[1) substancji czynnej przeznaczonej wyłącznie do wytwarzania produktów leczniczych 

weterynaryjnych, z wyłączeniem art. 51g ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 7, art. 51i ust. 1, 4-7, art. 

51j oraz art. 51k;] 

2) substancji czynnej przeznaczonej wyłącznie do wytwarzania badanych produktów 

leczniczych, z wyłączeniem art. 51g ust. 4 pkt 1 i ust. 7, art. 51i ust. 1, ust. 4-7, oraz art. 

51j; 

3) substancji pomocniczych przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania badanych produktów 

leczniczych weterynaryjnych. 

 

< Art. 51m. 

Przepisy niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 51b ust. 13 pkt 2, art. 51e i art. 51h, 

stosuje się również do substancji czynnej przeznaczonej do wytwarzania produktów 

leczniczych weterynaryjnych.> 

Art.  72. 

[1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić 

wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.] 

<1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2 i 5, mogą 

prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.> 

2. (uchylony). 

3. Obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, 

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych, będących własnością podmiotu dokonującego tych 

czynności albo innego uprawnionego podmiotu, posiadających pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
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państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 

ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych lub 

importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi 

się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z 

innymi upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania 

ludności. 

3a. Wprowadzenie do obrotu hurtowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu 

leczniczego wymaga uprzednio powiadomienia: 

1) podmiotu odpowiedzialnego o zamiarze przywozu produktu leczniczego; 

2) Prezesa Urzędu. 

4. Obrotem hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

5. Hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy: 

1) wyrobami medycznymi, 

1a) produktami leczniczymi przeznaczonymi wyłącznie na eksport, posiadającymi 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu inne niż określone w ust. 3, 

2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

2a) suplementami diety, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

3) produktami kosmetycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego 

produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 

59, z późn. zm.), z wyłączeniem produktów kosmetycznych przeznaczonych do 

perfumowania lub upiększania, 

4) środkami higienicznymi, 

5) przedmiotami do pielęgnacji niemowląt i chorych, 

6) środkami spożywczymi zawierającymi w swoim składzie farmakopealne naturalne 

składniki pochodzenia roślinnego, 

7) środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie, 
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8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami 

lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny 

człowieka 

- spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach. 

6. Hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót hurtowy środkami zaopatrzenia 

technicznego przydatnymi w pracy szpitali, aptek oraz placówek, o których mowa w art. 

70 i 71. 

7. Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych mogą prowadzić obrót 

hurtowy także: 

1) paszami, dodatkami paszowymi, premiksami; 

2) środkami higienicznymi; 

3) produktami biobójczymi; 

4) wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej w rozumieniu 

art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt; 

5) drukami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej; 

6) wyrobami służącymi do identyfikacji zwierząt domowych w rozumieniu art. 4 pkt 22 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278); 

7)   wyrobami medycznymi, wyposażeniem wyrobów medycznych, systemami i zestawami 

zabiegowymi, w rozu mieniu przepisów rozporządzenia 2017/745, które mają 

zastosowanie w medycynie weterynaryjnej. 

8. Nie stanowi obrotu hurtowego: 

1) (uchylony); 

2) przyjmowanie i wydawanie, w tym przywóz z zagranicy i wywóz za granicę produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych na pomoc humanitarną, z 

wyłączeniem środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zawierających 

prekursory kategorii 1, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na ich przyjęcie - pod warunkiem że 

produkty te będą spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami; 

3) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przez stacje sanitarno-epidemiologiczne 

szczepionek zakupionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych; 

4) sprzedaż przez naczelników urzędów skarbowych towarów w przypadkach, o których 

mowa w art. 37azd ust. 1 pkt 1[.] <;> 
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<5) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Służby Wywiadu 

Wojskowego.> 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinny spełniać produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej, oraz 

szczegółowe procedury postępowania dotyczące przyjmowania i wydawania produktów 

leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną. 

 

Art.  74. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 

wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

2. Wydanie zezwolenia, odmowa wydania zezwolenia, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia 

dokonywane jest w drodze decyzji, wydawanej przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

[3. Wydanie zezwolenia, odmowa wydania zezwolenia, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych 

dokonywane jest w drodze decyzji wydawanej przez Głównego Lekarza Weterynarii. 

Przepisy art. 75, 76, 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Wydanie pozwolenia, odmowa wydania pozwolenia, zmiana oraz cofnięcie 

pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych 

prowadzoną w hurtowni farmaceutycznej weterynaryjnych produktów leczniczych 

dokonywane jest w drodze decyzji wydawanej przez Głównego Lekarza Weterynarii. 

Przepisy art. 75, art. 76, art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

4. O wydaniu decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3, Główny Lekarz Weterynarii 

zawiadamia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

5. Prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 

prekursorami kategorii 1 wymaga dodatkowego zezwolenia określonego odrębnymi 

przepisami. 

[6. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych pobierana jest opłata. 

6a. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobiera się opłatę w wysokości połowy kwoty, o której mowa w ust. 6.] 
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<6. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i pozwolenia na 

dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych prowadzoną w 

hurtowni farmaceutycznej weterynaryjnych produktów leczniczych pobierana jest 

opłata. 

6a. Za zmianę zezwolenia lub pozwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania 

zezwolenia lub pozwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 

połowy kwoty, o której mowa w ust. 6.> 

6b. Opłaty, o których mowa w ust. 6 i 6a, stanowią dochód budżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych minister właściwy do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, uwzględniając w szczególności rodzaj 

prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wysokość tej opłaty nie może być 

wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

[Art.  119a. 

1. Produkty lecznicze dopuszczone po raz pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej kierowane są przez Inspekcję Farmaceutyczną do badań 

jakościowych prowadzonych przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

bezpośrednio przez podmiot odpowiedzialny na podstawie decyzji wydanej przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

2. Kontrolę jakościową produktów leczniczych określonych w ust. 1 przeprowadza się raz, po 

wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. O wprowadzeniu do obrotu podmiot 

odpowiedzialny powiadamia w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia produktu 

leczniczego do obrotu Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który niezwłocznie 

kieruje produkt leczniczy do badań jakościowych. 

2a. W razie niepowiadomienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wprowadzeniu 

produktu leczniczego do obrotu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny może wydać decyzję o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. 

3. Koszt badania jakościowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, w tym również koszt próbki 

pobranej do badania, ponosi podmiot odpowiedzialny.] 
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<Art. 119a. 

1. Podmiot odpowiedzialny, który uzyskał dla produktu leczniczego pozwolenie, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, w przypadku wprowadzania tego produktu po raz 

pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu 

przekazać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego informację o dacie 

wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu. Informacji nie przekazuje się w 

przypadku produktów radiofarmaceutycznych, gazów medycznych oraz produktów 

leczniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 65 ust. 4. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, nakazuje przekazanie 

produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, do badań jakościowych 

prowadzonych przez jednostki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2. 

3. Podmiot odpowiedzialny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa 

w ust. 2, bezpośrednio lub za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej, o której 

mowa w art. 77a ust. 1, przekazuje próbkę produktu leczniczego do jednostki, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2, wraz z 

dokumentacją i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia badania 

jakościowego produktu leczniczego. Koszt badania jakościowego, w tym koszt 

przekazania dokumentacji, materiałów i próbki przekazanej do badania, ponosi 

podmiot odpowiedzialny. 

4. Jednostka, która otrzymała próbkę, dokumentację i materiały, o których mowa w ust. 

3, niezwłocznie przekazuje do Głównego Inspektora Farmaceutycznego informację o 

dacie otrzymania próbki, dokumentacji i materiałów oraz przeprowadza badanie 

jakościowe produktu leczniczego. Wynik badania jakościowego produktu 

leczniczego przekazuje się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie później 

niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania próbki wraz z dokumentacją i materiałami 

niezbędnymi do przeprowadzenia badania jakościowego tego produktu. 

5. W przypadku gdy jednostka, o której mowa w ust. 4, ze względów technicznych nie 

może przeprowadzić badania jakościowego produktu leczniczego niezwłocznie 

przekazuje próbkę wraz z dokumentacją i materiałami niezbędnymi do 

przeprowadzenia badania jakościowego tego produktu do jednostki mającej status 

Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL – Official 
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Medicines Control Laboratory) w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu przeprowadzenia 

badania jakościowego produktu leczniczego. Wynik badania jakościowego produktu 

leczniczego przekazuje się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie później 

niż w terminie 120 dni od dnia otrzymania próbki wraz z dokumentacją i 

materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia badania jakościowego tego produktu. 

6. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od 

dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 127cc ust. 

1 pkt 2, stała się ostateczna, Główny Inspektor Farmaceutyczny może wydać decyzję 

o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.> 

 

<Art. 127cc. 

1. Karze pieniężnej podlega podmiot odpowiedzialny, który wbrew przepisowi: 

1) art. 119a ust. 1, nie zrealizował obowiązku przekazania informacji o dacie 

wprowadzenia produktu leczniczego po raz pierwszy do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub nieterminowo zrealizował ten obowiązek; 

2) art. 119a ust. 3, nie przekazał próbki produktu leczniczego wraz z dokumentacją 

i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia badania jakościowego produktu 

leczniczego lub nieterminowo zrealizował ten obowiązek. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, wymierza się w wysokości od 10 000 do 100 000 zł, 

2) pkt 2, wymierza się w wysokości od 50 000 do 300 000 zł 

– uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy.> 

 

Art.  127d. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127 i art. 127b-127ca oraz art. 127cb ust. 1-3, 

nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127, art. 127b–127ca, art. 127cb ust. 1–3 oraz 

art. 127cc, nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji.> 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127cb ust. 4, nakłada właściwy wojewódzki 

inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji. 
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3. Główny Inspektor Farmaceutyczny albo wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest 

wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2053 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 974) 

 

Art.  10. 

1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego 

zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem 

polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika 

medycznego", z zastrzeżeniem ust. 2; 

4) spełnia następujące wymagania: 

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) 

ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym 

kierunku (specjalności) lub 

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), i uzyskała tytuł 

zawodowy licencjata [oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z 

Ratownictwa Medycznego, zwany dalej "PERM"], lub 

c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub 

niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub 

d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
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uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i 

uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, lub 

e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). 

2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która 

ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w 

zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę 

policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, 

kształcącą w języku polskim. 

3. Osobie, która uzyskała poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 

kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, 

można udzielić zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, jeżeli spełnia 

następujące warunki: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego; 

3) posiada: 

a) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub 

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

zadań zawodowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat 

poprzedzających udzielenie zgody. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz 

dokumentów poświadczających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 

5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można udzielić 

zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która posiada 

doświadczenie krótsze niż określone w ust. 3 pkt 3 lit. b, jednak nie krótsze niż rok. 
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6. Zgody, o której mowa w ust. 3, udziela minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze 

decyzji administracyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 3. Decyzji tej nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest podstawą do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego przez okres 5 lat od dnia jej wydania. 

7. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia 

może wystąpić do konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej o opinię, 

przekazując mu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 

3. 

8. Konsultant krajowy wydaje opinię, o której mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

9. Osoba, która otrzymała zgodę, o której mowa w ust. 3, wykonuje zadania zawodowe, o 

których mowa w art. 11 ust. 1, pod nadzorem ratownika medycznego albo lekarza, 

wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego. 

10. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych 

informacji, zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego ratownika 

medycznego stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister właściwy do 

spraw zdrowia cofa temu ratownikowi medycznemu zgodę, o której mowa w ust. 3. 

Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

11. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, wraz z 

wnioskiem, mogą zostać złożone przez wnioskodawcę do ministra właściwego do spraw 

zdrowia także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra 

właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W 

przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie 

przesłanych dokumentów, że wnioskodawca spełnia odpowiednie warunki do wydania 

zgody, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o 

której mowa w ust. 6, i przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po 

otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 6, konsul ten wydaje wizę, chyba że zachodzą 

podstawy do odmowy jej wydania. 

12. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionych 

wątpliwości co do autentyczności dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, o 
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których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie dokumenty te zostały wydane, lub 

do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dokumenty te zostały złożone zgodnie z 

ust. 11, z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych dokumentów. 

13. Zgoda, o której mowa w ust. 3, wygasa w przypadku: 

1) nabycia przez ratownika medycznego uprawnienia, o którym mowa w ust. 1; 

2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 10; 

3) upływu 5 lat od dnia jej udzielenia; 

4) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego ratownika medycznego; 

5) złożenia przez ratownika medycznego oświadczenia o zrzeczeniu się wynikających z niej 

uprawnień; 

6) śmierci ratownika medycznego.  

[Art.  10b. 

1. PERM organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej "CEM". 

CEM jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia. 

2. Do PERM może przystąpić osoba, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b i która 

uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. 

3. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292), zwanym dalej "SMK", zakłada w celu 

dokonywania czynności w tym systemie osoba, o której mowa w ust. 2. 

4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 3 czynności za pomocą SMK jest 

potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym lub 

2) potwierdzonego przez właściwą uczelnię lub wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody, 

Wojewodę Mazowieckiego, w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła. 
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6. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje właściwa uczelnia lub 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku, gdy nie jest 

możliwe ustalenie właściwego wojewody, Wojewoda Mazowiecki. 

7. Osoba zamierzająca przystępować do PERM składa do dyrektora CEM, za pomocą SMK, 

zgłoszenie do PERM do dnia: 

1) 28 lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja; 

2) 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

8. Do terminów, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 

1491). W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej 

dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 

7, termin ten przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie 

następuje z urzędu przez operatora systemu. 

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) miejsce urodzenia; 

4) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5) obywatelstwo (obywatelstwa); 

6) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada; 

7) nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu, o którym mowa w ust. 2. 

10. Zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu państwa. 

Opłata ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

11. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 10, pobiera dyrektor CEM. Opłata jest 

wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie 

składania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Opłata powinna być uiszczona 
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niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu 

składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 7. 

12. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 10, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o 

którym mowa w ust. 9 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków 

formalnych w terminie 7 dni od skierowania wezwania dotknięte nim zgłoszenie do PERM 

traktuje się jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych. 

13. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie PERM oraz nadanym 

numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków 

komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez 

zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 6, nie później niż w terminie 

14 dni przed terminem danego PERM. 

 

Art.  10c. 

1. PERM składa się przed Komisją Egzaminacyjną. 

2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM. Kandydatów do 

Komisji Egzaminacyjnej zgłaszają: 

1) dyrektor CEM; 

2) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

3) rektorzy uczelni prowadzących kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego; 

4) wojewodowie. 

3. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego jest osoba wskazana przez dyrektora CEM. 

5. Dyrektor CEM odwołuje członka Komisji Egzaminacyjnej w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 
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2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. 

6. W celu przeprowadzenia PERM w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM spośród 

członków Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Zespoły Egzaminacyjne. 

7. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której zdająca 

PERM przed tym Zespołem Egzaminacyjnym jest: 

1) jego małżonkiem; 

2) osobą pozostającą z nim w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia; 

3) osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu; 

4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależności służbowej. 

8. Powody wyłączenia określone w ust. 7 pkt 1 i 2 lit. b trwają pomimo ustania małżeństwa 

albo przysposobienia. 

9. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PERM składają dyrektorowi 

CEM pisemne oświadczenie, że nie pozostają z żadnym ze zgłaszających się do PERM w 

tym Zespole Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w ust. 7, oraz nie zostali 

skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

11. Członkom Zespołu Egzaminacyjnego przysługuje: 

1) wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu, w wysokości nie wyższej niż 500 złotych 

dla przewodniczącego oraz nie wyższej niż 300 złotych dla członka; 
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2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) przysługujących pracownikom z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju; 

3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego, bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia w przypadku organizowania PERM w dniu 

roboczym. 

12. Szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, oraz zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 11 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor CEM. 

 

Art.  10d. 

1. CEM organizuje PERM przy współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny 

ratunkowej. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu ratownictwa medycznego, określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 10g. 

3. PERM przeprowadza się w formie egzaminu testowego, składającego się z 100 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą 

prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia 

nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są 

przyznawane. 

4. Test opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym w dziedzinie 

medycyny ratunkowej. 

5. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich 

opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające 

PERM lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 

6. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 

oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Dyrektor CEM może udostępnić po egzaminie testy i 

pytania testowe osobie zdającej dany PERM. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie 

następuje na zasadach określonych w zarządzeniu dyrektora CEM. 

7. PERM przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
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Art.  10e. 

1. Zgłaszający się do PERM przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi 

Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 10c ust. 6, dokument potwierdzający tożsamość. 

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się, nie może 

on przystąpić do egzaminu. 

2. Przebieg PERM może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym zgłaszającego się do PERM informuje się w zawiadomieniu o egzaminie 

lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Test jest rozwiązywany przez osobę zdającą samodzielnie. Podczas zdawania PERM osoba 

zdająca nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie 

może korzystać z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru 

informacji. W celu weryfikacji, czy osoba zdająca posiada urządzenia służące do 

kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji możliwe jest użycie wykrywaczy 

takich urządzeń. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę zdyskwalifikowania osoby 

zdającej egzamin, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią wyniku negatywnego. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania egzaminu, naruszenia zakazów, o których 

mowa w ust. 3, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 10c ust. 4, dokonuje dyskwalifikacji i 

odnotowuje dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną przerwania 

egzaminu testowego w protokole egzaminacyjnym. 

5. W przypadku stwierdzenia po zakończeniu egzaminu na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w 

ust. 2, że zdający naruszył zakazy, o których mowa w ust. 3, lub rozwiązał test 

niesamodzielnie, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10c ust. 

4, dokonuje dyskwalifikacji zdającego. Fakt zdyskwalifikowania wraz ze wskazaniem 

przyczyny dyskwalifikacji odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym. 

6. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 5, dyrektor CEM zawiadamia na piśmie osobę 

zdyskwalifikowaną. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza również w 

SMK. Osoba zdyskwalifikowana może złożyć, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji. 

7. Dyrektor CEM rozstrzyga wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji w 

terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie dyrektora CEM jest ostateczne. 
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8. W przypadku utrzymania w mocy przez dyrektora CEM rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji, 

osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PERM w kolejnym najbliższym terminie 

egzaminu od dnia dyskwalifikacji. 

Art.  10f. 

1. Zdający PERM w danym terminie może wnieść, w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po 

jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenia do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego PERM. Zastrzeżenia składa się do 

dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia, w którym odbywał się PERM, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród 

osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia 

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia, pytanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje unieważnione. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej 

możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się 

punktów. 

3. Pozytywny wynik z PERM otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% maksymalnej 

liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Osoba, która nie przystąpiła do PERM w wyznaczonym terminie albo złożyła PERM z 

wynikiem negatywnym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. 

5. Osobie, która złożyła PERM, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia PERM w terminie 

21 dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM zamieszczony na świadectwie 

może być odwzorowany mechanicznie. Wyniki egzaminu danej osoby są jej udostępniane 

za pomocą SMK. 

6. Na wniosek tej osoby dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat albo dokonuje korekty 

świadectwa złożenia PERM. Opłata za te czynności wynosi 50 złotych. Opłaty nie wnosi 

się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. CEM ewidencjonuje wydane świadectwa, o których mowa w ust. 5. 

8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom, w zakresie studentów i ich 

absolwentów. 

9. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu PERM lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PERM dyrektor CEM, 



- 38 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

10. W przypadku unieważnienia PERM, nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej od osób 

zgłaszających się do kolejnego PERM, które przystępowały do unieważnionego egzaminu. 

11. Dokumentacja dotycząca PERM, która nie jest gromadzona w SMK, jest przechowywana 

przez właściwe podmioty zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

 

Art.  10g. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM, 

uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać ratownik medyczny, 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2, oraz 

wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Zespołów Egzaminacyjnych, 

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9, 

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny być 

wyznaczone ich terminy 

– uwzględniając konieczność sprawnego i efektywnego przeprowadzenia PERM, zachowania 

bezstronności pracy Komisji Egzaminacyjnej i Zespołów Egzaminacyjnych, nakład pracy 

przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej; 

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 10b ust. 10, oraz sposób jej uiszczania, 

uwzględniając koszty przeprowadzenia PERM oraz wydania dokumentu potwierdzającego 

złożenie PERM, 

6) szczegółowy tryb unieważniania PERM, 

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PERM 

– uwzględniając konieczność sprawnego i efektywnego przeprowadzenia PERM; 

8) wzór świadectwa złożenia PERM, 

9) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia PERM 

oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6, 

10) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia PERM oraz sposób 

uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6 

– uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego wydania dokumentu 

potwierdzającego złożenie PERM.] 
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Art.  12d. 

1. Przebieg doskonalenia zawodowego ratownika medycznego dokumentuje się w karcie 

doskonalenia zawodowego. 

2. Kartę doskonalenia zawodowego na wniosek ratownika medycznego wydaje wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, a w przypadku 

gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody - Wojewoda Mazowiecki. 

3. Wniosek o wydanie karty doskonalenia zawodowego zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) adres miejsca zamieszkania; 

5) adres do korespondencji; 

6) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

7) datę wydania i numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownik 

medyczny albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik 

medyczny lub datę wydania i numer dyplomu ukończenia studiów wyższych, [lub datę i 

numer świadectwa złożenia PERM,] lub datę wydania i numer decyzji ministra 

właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji ratownika medycznego uzyskanych 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub datę wydania i numer zaświadczenia 

wydanego przez właściwą uczelnię na zakończenie postępowania nostryfikacyjnego, lub 

datę i numer, jeżeli widnieją na dokumencie, zaświadczenia wydanego przez właściwego 

kuratora oświaty na zakończenie postępowania w sprawie o nostryfikację świadectwa. 

4. Karta doskonalenia zawodowego zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) datę wydania i numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownik 

medyczny albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik 

medyczny lub datę wydania i numer dyplomu ukończenia studiów wyższych, [lub datę i 
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numer świadectwa złożenia PERM,] lub datę wydania i numer decyzji ministra 

właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji ratownika medycznego uzyskanych 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub datę wydania i numer zaświadczenia 

wydanego przez właściwą uczelnię na zakończenie postępowania nostryfikacyjnego, lub 

datę i numer, jeżeli widnieją na dokumencie, zaświadczenia wydanego przez właściwego 

kuratora oświaty na zakończenie postępowania w sprawie o nostryfikację świadectwa; 

5) nazwę i adres podmiotu, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód; 

6) datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego; 

7) informację o terminach i miejscach odbycia doskonalenia zawodowego; 

8) nazwę i adres podmiotu przeprowadzającego kurs doskonalący; 

9) informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 836 oraz z 2022 r. 

poz. 974) 

__________________________________ 

2)
 Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 

93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. 

Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18 i Dz. Urz. UE L 

241 z 08.07.2021, str. 7); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i 

decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, Dz. Urz. UE L 117 z 

03.05.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 167 i Dz. Urz. UE L 233 z 01.07.2021, 

str. 9)[.] <;> 

<3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia 

http://lex.senat.pl/#/document/68928830?cm=DOCUMENT
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dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 

17.11.2016, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 118 z 20.04.2022, str. 1); 

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w 

sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz. 

Urz. UE L 4 z 07.01.2019, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 180 z 21.05.2021, str. 3).> 

 

Art.  2. 

1. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", jest centralnym organem administracji 

rządowej właściwym w sprawach związanych z: 

1) dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych 

dopuszczanych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia - w zakresie 

określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 499, z późn. zm.); 

<1a) dopuszczaniem do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych – w zakresie 

określonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 

11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającym 

dyrektywę 2001/82/WE (Dz. Urz. UE L 4 z 07.01.2019, str. 43, z późn. zm.), zwanym 

dalej „rozporządzeniem 2019/6”;> 

2) udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych - w zakresie określonym 

ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2231 oraz z 2020 r. poz. 322); 

3)  (uchylony); 

[4)  badaniami klinicznymi, w tym badaniami klinicznymi weterynaryjnymi, oraz badaniami 

działania - w zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 

dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia 

dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. 

zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/745", oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 

http://lex.senat.pl/#/document/16915922?cm=DOCUMENT
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2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanym dalej 

"rozporządzeniem 2017/746"; 

5)  wyrobami medycznymi, wyposażeniem wyrobów medycznych, systemami i zestawami 

zabiegowymi, produktami niemającymi przewidzianego zastosowania medycznego, w tym 

ich badaniami klinicznymi, bezpieczeństwem i wprowadzaniem do obrotu i do używania 

oraz nadzorem nad nimi w zakresie rozporządzenia 2017/745; 

6)  wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i wyposażeniem wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, w tym ich badaniami działania, bezpieczeństwem i wprowadzaniem 

do obrotu i do używania oraz nadzorem nad nimi, w zakresie rozporządzenia 2017/746;] 

<4) badaniami klinicznymi, w tym badaniami klinicznymi weterynaryjnymi – w zakresie 

określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, przepisami o 

wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE 

L 158 z 27.05.2014, str. 1, z późn. zm.); 

5) wyrobami medycznymi, wyposażeniem wyrobów medycznych, systemami i 

zestawami zabiegowymi, produktami niemającymi przewidzianego zastosowania 

medycznego, w tym ich badaniami klinicznymi, bezpieczeństwem i wprowadzaniem 

do obrotu i do używania oraz nadzorem nad nimi w zakresie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 

90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/745”; 

6) wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i wyposażeniem wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, w tym ich badaniami działania, 

bezpieczeństwem i wprowadzaniem do obrotu i do używania oraz nadzorem nad 

nimi, w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 

dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 

uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 

z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/746”;> 

7) notyfikacją, zgodnie z art. 42 ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/745 oraz zgodnie z art. 38 

ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/746. 

http://lex.senat.pl/#/document/68928830?cm=DOCUMENT
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1a. Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej, który jest wyznaczony 

jako: 

1) organ odpowiedzialny za wdrażanie rozporządzenia 2017/745 i rozporządzenia 2017/746, o 

którym mowa w art. 101 rozporządzenia 2017/745 oraz w art. 96 rozporządzenia 

2017/746; 

2) organ odpowiedzialny za jednostki notyfikowane, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

rozporządzenia 2017/745 oraz w art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2017/746. 

<1b. Prezes Urzędu jest organem właściwym w rozumieniu art. 137 rozporządzenia 

2019/6 w zakresie: 

1) pozwoleń na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych; 

2) rejestracji dla homeopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych;  

3) badań klinicznych w rozumieniu art. 4 pkt 17 rozporządzenia 2019/6 oraz inspekcji 

tych badań klinicznych;  

4) nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii weterynaryjnych produktów 

leczniczych oraz inspekcji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii; 

5) pozwoleń na handel równoległy;  

6) prowadzenia unijnej bazy danych dotyczących weterynaryjnych produktów 

leczniczych, w tym utrzymywania aktualności danych w niej zawartych, na zasadach 

określonych w rozdziale IV rozporządzenia 2019/6; 

7) uczestnictwa w harmonizacji charakterystyk weterynaryjnych produktów 

leczniczych na zasadach określonych w sekcji 4 w rozdziale IV rozporządzenia 

2019/6.> 

2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

3. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej 

"Urzędem". 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, statut Urzędu, uwzględniając w 

szczególności zakres działalności Urzędu, jego strukturę organizacyjną, siedzibę oraz 

zakres zadań Prezesa Urzędu. 
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U S T A W A   z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

168) 

Art.  4. 

1. Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i 

wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 

2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 

szczególności na: 

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 

2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 

3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; 

4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 

5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 

1292, 1559 i 2054); 

6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 

7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 

8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań 

prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w 

różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; 

9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych 

fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 

10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego 

potencjału funkcji ciała i aktywności. 

3. Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również: 

1) nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia 

zawodowego fizjoterapeutów; 

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii; 

3) kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty; 

4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności 

związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej; 
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5) wykonywanie czynności zawodowych określonych w ust. 2 niebędących świadczeniami 

zdrowotnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 i 1773) w podmiocie, który nie jest 

podmiotem wykonującym działalność leczniczą. 

4. Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, udziela samodzielnie fizjoterapeuta 

posiadający tytuł: 

[1) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1;] 

<1) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 i 1a;> 

2) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2-7, oraz co najmniej 3-

letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty; 

3) licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz co najmniej 

6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty; 

4) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, 

oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty. 

4a. Fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 

2-4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu 

zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty 

posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

fizjoterapii. 

5. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, nie może kwalifikować do fizykoterapii i 

kinezyterapii oraz udzielać świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 pkt 5 i 9. 

6. Fizjoterapeuta może wykonywać zawód: 

1) na podstawie umowy o pracę; 

2) w ramach stosunku służbowego; 

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

4) w ramach wolontariatu; 

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań 

zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania, 

kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17709549?unitId=art(2)ust(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17709549?unitId=art(5)ust(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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Art.  13. 

1. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się 

orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań 

do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaganych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydanym przez właściwe podmioty w 

tym państwie; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty; 

4) swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054); 

5) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwane dalej "dyplomem": 

a) potwierdzający kwalifikacje, o którym mowa w ust. 3, lub 

b) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskane w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub 

c) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydany w państwie 

innym niż państwo wskazane w lit. b, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 

równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje 

się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów 

wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej lub 
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niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku 

polskim, albo: 

1) w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i b - złożenie oświadczenia 

następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w 

zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.", zawierającego klauzulę 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; 

klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań; 

2) w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c - złożenie z wynikiem pozytywnym 

egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 

3. Dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która: 

1) rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie 

fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 67 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478, 619 i 1630), zwanych dalej "punktami ECTS", w tym co najmniej 160 punktów 

ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała 

tytuł zawodowy magistra [oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany 

dalej "PEF", z wynikiem pozytywnym,] albo 

1a) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [oraz 

złożyła z wynikiem pozytywnym PEF,] albo 

2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe 

z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 

100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo 

odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 

punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo 

3) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze 

standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata 

lub magistra na tym kierunku, albo 

4) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa 

lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, albo 



- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania 

Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w 

dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo 

6) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne 

i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią 

specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną 

legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, albo 

7) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne 

i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs 

specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury 

Fizycznej i Sportu, albo 

8) ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika 

fizjoterapii. 

4. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład 

wchodzą fizjoterapeuci oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe 

na kierunku lub w zakresie filologia polska. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród 

swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji sporządza protokół 

przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

5. Osoba zdająca ponosi opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a wpływy z tego 

tytułu stanowią przychód KIF. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, mając na względzie w szczególności zakres uprawnień 

zawodowych fizjoterapeutów; 

2) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wysokość opłaty 

za ten egzamin oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu oraz koszt 

organizacji egzaminu. 

[Art.  15. 

1. PEF organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej "CEM". 
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2. Do PEF może przystąpić osoba, która uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu 

studiów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1. 

3. Osoba zamierzająca przystąpić do PEF, zwana dalej "zgłaszającym się", składa wniosek o 

potwierdzenie uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF. Wniosek generowany i 

pobierany ze strony internetowej CEM, po wydrukowaniu jest własnoręcznie podpisywany 

przez zgłaszającego i składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody, do 

Wojewody Mazowieckiego. 

4. Potwierdzenia uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF dokonuje wojewoda, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

Wojewoda niezwłocznie przekazuje zgłaszającemu się powiadomienie o potwierdzeniu 

uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF albo ich braku. 

5. Zgłaszający się, który uzyskał potwierdzenie uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF, 

składa do dyrektora CEM zgłoszenie do PEF do dnia: 

1) 28 lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja; 

2) 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

6. Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 

1491 i 2052). 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) miejsce urodzenia; 

4) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania; 

5) obywatelstwo (obywatelstwa); 

6) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

zgłaszający je posiada; 

7) nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu, o którym mowa w ust. 2; 
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8) cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w 

ust. 8, oraz datę dokonania przelewu i określenie PEF, za który ta opłata została 

wniesiona. 

8. Zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu państwa. 

Opłata ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

9. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 8, pobiera dyrektor CEM. 

10. W przypadku niewniesienia opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 8, albo 

wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do 

uzupełnienia braków formalnych. Przepisy art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się z zastrzeżeniem, że w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim 

zgłoszenie do PEF traktuje się jako niezłożone. 

11. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie PEF oraz nadanym 

numerze kodowym nie później niż w terminie 14 dni przed terminem danego PEF. 

 

Art.  16. 

1. PEF składa się przed Komisją Egzaminacyjną. 

2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM. Kandydatów do 

Komisji Egzaminacyjnej zgłaszają: 

1) dyrektor CEM; 

2) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii; 

3) rektorzy uczelni prowadzących kształcenie w zakresie fizjoterapii; 

4) wojewodowie. 

3. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz Przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego jest osoba wskazana przez dyrektora CEM. 

5. Dyrektor CEM odwołuje członka Komisji Egzaminacyjnej w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 
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2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. 

6. W celu przeprowadzenia PEF w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM wyznacza 

spośród członków Komisji Egzaminacyjnej Zespoły Egzaminacyjne. 

7. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której zdający 

PEF przed tym Zespołem Egzaminacyjnym jest: 

1) małżonkiem; 

2) osobą pozostającą w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia; 

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; 

4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej. 

8. Powody wyłączenia określone w ust. 7 pkt 1 i 2 lit. b trwają pomimo ustania małżeństwa 

albo przysposobienia. 

9. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PEF składają dyrektorowi CEM 

pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie pozostają z żadnym 

ze zgłaszających się do PEF w tym Zespole Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa 

w ust. 7, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim 

klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

11. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2, przysługuje: 

1) wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu, w wysokości nie wyższej niż 500 zł dla 

Przewodniczącego oraz nie wyższej niż 300 zł dla członka; 
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2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162); 

3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego, bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia w przypadku organizowania PEF w dniu roboczym. 

12. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, oraz zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 11 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor CEM. 

 

Art.  17. 

1. CEM organizuje PEF przy współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu fizjoterapii, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. 

3. PEF przeprowadza się w formie egzaminu testowego, składającego się ze 100 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą 

prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia 

nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są 

przyznawane. 

4. Test opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym w dziedzinie 

fizjoterapii. 

5. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich 

opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające 

PEF lub sprawujące nadzór nad jego prowadzeniem. 

6. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 

oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Dyrektor CEM może udostępnić po egzaminie testy i 

pytania testowe osobie zdającej dany PEF. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie 

następuje na zasadach określonych w zarządzeniu dyrektora CEM. 

7. PEF przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym. 

 

Art.  18. 

1. Zgłaszający się do PEF przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi 

Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 6, dokument potwierdzający tożsamość. 
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W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się, nie może 

on przystąpić do egzaminu. 

2. Przebieg PEF może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym zgłaszającego się do PEF informuje się w zawiadomieniu o egzaminie lub 

bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Test jest rozwiązywany przez osobę zdającą samodzielnie. Podczas zdawania PEF osoba 

zdająca nie może korzystać z pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może 

korzystać z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. 

W celu weryfikacji, czy osoba zdająca posiada urządzenia służące do kopiowania oraz 

przekazywania i odbioru informacji możliwe jest użycie wykrywaczy takich urządzeń. 

Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę zdyskwalifikowania osoby zdającej egzamin, co 

jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią wyniku negatywnego. 

4. W przypadku stwierdzenia, w trakcie trwania egzaminu naruszenia zakazów, o których 

mowa w ust. 3, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole egzaminacyjnym. W przypadku 

dyskwalifikacji zdającego, w protokole wskazuje się przyczynę dyskwalifikacji i godzinę 

przerwania egzaminu testowego. 

5. W przypadku stwierdzenia po zakończeniu egzaminu na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w 

ust. 2, że zdający naruszył zakazy, o których mowa w ust. 3, lub rozwiązał test 

niesamodzielnie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dokonuje dyskwalifikacji 

zdającego. Fakt zdyskwalifikowania wraz ze wskazaniem przyczyny dyskwalifikacji 

odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym. 

6. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 5, dyrektor CEM zawiadamia na piśmie osobę 

zdyskwalifikowaną. Osoba zdyskwalifikowana może złożyć, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji. 

7. Dyrektor CEM rozstrzyga wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji w 

terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie dyrektora CEM jest ostateczne. 

8. W przypadku utrzymania w mocy przez dyrektora CEM rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji, 

osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PEF w kolejnym najbliższym terminie 

egzaminu po dniu dyskwalifikacji. 
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Art.  19. 

1. Zdający PEF w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po 

jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenia do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego PEF. Zastrzeżenia składa się do 

dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia, w którym odbywał się PEF, Komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, 

których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia 

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia, pytanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje unieważnione. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej 

możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się 

punktów. 

3. Pozytywny wynik z PEF otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% maksymalnej 

liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Osoba, która nie przystąpiła do PEF w wyznaczonym terminie albo złożyła PEF z wynikiem 

negatywnym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. 

5. Osobie, która złożyła PEF, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia PEF w terminie 21 

dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM zamieszczony na świadectwie może 

być odwzorowany mechanicznie. Na wniosek osoby zainteresowanej dyrektor CEM 

wydaje, odpłatnie, duplikat albo dokonuje korekty świadectwa złożenia PEF. Opłata za te 

czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu 

CEM. 

6. CEM ewidencjonuje wydane świadectwa, o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu PEF lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PEF dyrektor CEM, po 

uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

8. W przypadku unieważnienia PEF, nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej od osób 

zgłaszających się do kolejnego PEF, które przystępowały do unieważnionego egzaminu. 

9. Dokumentacja dotycząca PEF jest przechowywana przez właściwe podmioty zgodnie z 

przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 
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Art.  20. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PEF, mając na 

uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które przystępujący do egzaminu powinien posiadać, 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 1, z 

uwzględnieniem warunków określonych w art. 16 ust. 2 i 3, 

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 9, 

4) sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do PEF oraz przeprowadzania PEF, w tym okres, w 

którym powinny być wyznaczone ich terminy, 

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 8, oraz sposób jej uiszczania, 

6) szczegółowy tryb unieważniania PEF, 

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PEF, 

8) wzór świadectwa złożenia PEF, 

9) sposób przekazywania przez CEM wyników PEF uprawnionym podmiotom 

- uwzględniając prawidłowy przebieg PEF oraz zachowanie bezstronności pracy Zespołów 

Egzaminacyjnych. 

2. Dyrektor CEM wydaje regulamin porządkowy PEF, zatwierdzany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia.] 

Art.  22. 

1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) nazwisko rodowe; 

3) płeć; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają 

nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość; 

6) obywatelstwo; 

7) adres miejsca zamieszkania; 

8) adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

9) nazwę i adres ukończonej szkoły; 

10) numer i datę wydania dyplomu; 
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[11) numer i datę wydania świadectwa złożenia PEF;] 

12) tytuł zawodowy; 

13) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) w przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 3, dodatkowo: 

a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 3 - ich 

oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie, 

b) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c) aktualną fotografię; 

2) w przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c, do wniosku dołącza się 

dodatkowo: 

a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. 

b i c, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz ich oryginały lub 

notarialnie potwierdzone kopie, 

b) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c) oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym 

do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, albo 

zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, 

d) aktualną fotografię, 

e) kopię dokumentu lub inny dowód wskazujący na posiadanie prawa pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, fizjoterapeuta składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. W przypadku ubiegania się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu przez osobę 

zobowiązaną do odbycia przeszkolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do wniosku 

dołącza się również zaświadczenie potwierdzające zakończenie przeszkolenia. 
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Art.  41. 

1. W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o 

rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie od dnia 16 

grudnia do dnia 15 stycznia oraz od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. 

2a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister 

właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 2. W 

przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister 

właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny 

okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Informację o 

zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie 

internetowej. 

3. [Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 1 jest większa niż 

liczba miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:] 

 < Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 1 jest większa niż 

liczba miejsc szkoleniowych, przy czym:> 

[1) w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wynik PEF - nie więcej niż 50 punktów;] 

2) [w przypadku fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie dotychczasowych 

przepisów:] 

 < w postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:> 

a) staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 punkty za każdy 

rok, nie więcej niż 6 punktów, 

b) posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów, 

c) opublikowanie jako autor lub współautor: 

– podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii - 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 

punktów, 

– artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym - 1 punkt za 

każdy, nie więcej niż 10 punktów, 
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d) szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 

punktom, nie więcej niż 10 punktów; 

3) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe 

w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym 

uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 

4) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe 

w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch 

znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do 

dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów 

liczoną do dwóch znaków po przecinku. 

[4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za PEF albo punktów, o których mowa w ust. 3 pkt 2.] 

<4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2.> 

5. Fizjoterapeuta może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na 

stronie internetowej tego organu listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego. 

6. Lista fizjoterapeutów niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w ust. 5. 

7. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie 

kwalifikacyjne w dziedzinie fizjoterapii w danym województwie, w kolejności od 

najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

8. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

9. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, 

może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8. O rozstrzygnięciu 

sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wniosku. 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

10. Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, 

wydaje wnioskodawcy skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego 

odbywania. 

11. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda 

wydaje kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "KS", z określoną 

planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

12. KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 

z programem specjalizacji. 

13. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Szkolenie 

specjalizacyjne jest jednostopniowe. 

 

 


