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U S T AWA  

z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie przez 

pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach 

kształcenia wymagany jest współudział pielęgniarki lub położnej;”; 

2) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

doskonalenia zawodowego położnych i pielęgniarek lub nauczanie przez 

położną innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia 

wymagany jest współudział położnej lub pielęgniarki;”; 

3)  w  art.  15a: 

a)  w  ust.  1  wprowadzenie  do  wyliczenia  otrzymuje  brzmienie: 

„W  ramach  samodzielnego  wykonywania  świadczeń  zapobiegawczych,  

diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  pielęgniarka  i  położna  

posiadające  dyplom  ukończenia  studiów  drugiego  stopnia  na  kierunku  

pielęgniarstwo  lub  położnictwo  oraz  pielęgniarka  i  położna  posiadające  

tytuł  specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  mają  prawo  samodzielnie:”, 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z 

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

pielęgniarek i położnych. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1491 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 978. 



2 

 

b)  ust.  2  otrzymuje  brzmienie: 

„2.  W  ramach  realizacji  zleceń  lekarskich  w  procesie  diagnostyki,  

leczenia  i  rehabilitacji  pielęgniarka  i  położna  posiadające  dyplom  

ukończenia  studiów co  najmniej  pierwszego  stopnia  na  kierunku  

pielęgniarstwo  lub  położnictwo  oraz  pielęgniarka  i  położna  posiadające  

tytuł  specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  mają  prawo  wystawiać  

recepty  na  leki,  z  wyłączeniem  leków  zawierających  substancje  bardzo  

silnie  działające,  środki  odurzające  i  substancje  psychotropowe,  oraz  

środki  spożywcze  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  niezbędne  do  

kontynuacji  leczenia,  jeżeli  ukończyły  kurs  specjalistyczny  w  tym  

zakresie.”; 

4) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

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

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 

2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się 

z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 

19 ust. 1 pkt 1–3, albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w 

ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania 

praktyki zawodowej.”; 

5) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: 

„Art. 26a. Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać 

wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej 

okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu 

niewykonywania zawodu.”; 

6) w art. 35: 

a) w ust. 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w 

mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 

224 i Nr 84, poz. 455);”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8)  odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie 

leczniczym;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

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

wymaga posiadania zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia 

przeszkolenia. Nie dotyczy to przypadku niewykonywania zawodu łącznie 

przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat po uzyskaniu prawa 

wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony.”; 

7) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną 

albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły 

szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie 

uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania 

określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 pkt 2–4, mogą uzyskać stwierdzenie prawa 

wykonywania zawodu.”; 

8) w art. 41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

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

okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo 

położnej duplikat utraconego dokumentu.”; 

9) w art. 44 w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: 

„22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym 

mowa w art. 26a;”; 

10) w art. 57 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

następujące po sobie kadencje.”; 

11) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących 

kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, 

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

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

pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.”; 

12) w art. 70 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„1. Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach posiadanych środków, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc 

szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą corocznie rozpocząć 

specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Specjalizacja jest finansowana 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

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

maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla 

specjalizacji rozpoczynanych w danym roku oraz maksymalną kwotę, którą 

przeznacza się w danym roku na szkolenie specjalizacyjne, określa minister 

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

Położnych, i ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 15 grudnia na rok następny, 

uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin 

pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 

zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją.”; 

13) w art. 74 w ust. 1: 

a) w pkt 2 uchyla się lit. c, 

b) w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór 

zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, 

kursu kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
3)

) w art. 67 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego 

szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 

1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 

235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241 i Nr 

219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 

2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 

2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 

598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357. 
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leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), oraz wyposażonego w 

sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 581) w części dotyczącej 

warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki 

szkolnej;”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 618, 788 i 905) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2;”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z 

tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, 3, 4, 6 i 7.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę 

pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na 

podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.”; 

2) w art. 50: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do 

podmiotów leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym, a minister 

właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do pozostałych podmiotów 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami dokonuje corocznej oceny 

realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na podstawie: 

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

w sposób wskazany przez tych ministrów;  
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2)  wyników kontroli przeprowadzonej w trybie art. 119, jeżeli dane 

przekazane w sposób określony w pkt 1 okażą się niewystarczające dla 

oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

osobowych pielęgniarek i położnych.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn. zm.
4)

) w art. 91 w ust. 1: 

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

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

wykonywania zawodu oraz ograniczaniem w wykonywaniu zawodu;”; 

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub 

położnej do wykonywania zawodu;”. 

Art. 5. Do staży adaptacyjnych w podmiotach leczniczych rozpoczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 6. Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2a i 4a 

ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister 

właściwy do spraw zdrowia przekazuje po raz pierwszy w formie dotacji na 2016 r., na 

podstawie umów zawartych z odpowiednią okręgową radą pielęgniarek i położnych. 

Art. 7. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, mające na celu ustalenie, czy podmioty lecznicze niebędące 

przedsiębiorcami spełniają obowiązek określony w art. 50 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w art. 3, prowadzi się na dotychczasowych zasadach. 

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 6 

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, 

nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

                                                 

4)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650 oraz z 2014 

r. poz. 1004. 
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Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

  

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


