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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

(druk nr 1234) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Materia przyjętej przez Sejm 4 lipca br. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej dotyczy kwalifikacji zawodowych. Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych nie 

tylko w formie stacjonarnej (dotychczas ustawa dopuszczała jedynie taką formę), lecz także 

w formie niestacjonarnej, zapewniając analogiczny czas trwania studiów i liczbę godzin 

kształcenia zawodowego w obu formach.  

Rozszerzono ponadto możliwości korzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla 

pielęgniarek i położnych, które podnoszą kwalifikacje zawodowe w innych formach niż 

w ramach kształcenia podyplomowego określonych przez ustawę w art. 66 ust. 1 tj. jako 

szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjne, kurs specjalistyczne i kurs dokształcający. 

Ustawa nie określa tych form. Wymiar urlopu szkoleniowego w celu skorzystania 

z możliwości kształcenia innego niż podyplomowe przewidziano do 6 dni roboczych rocznie, 

pozostawiając realizację urlopu w konkretnej wysokości w gestii pracodawcy, w zależności 

od trwania danej formy podnoszenia kwalifikacji. Urlop ten przysługuje na wniosek i będzie 

płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy. Zgodnie z wprowadzaną zmianą, udział w formach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych przez pielęgniarkę i położną potwierdza się przez niezwłoczne przedstawienie 

pracodawcy dokumentu poświadczającego uczestnictwo w danej formie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych.  
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Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy (druk nr 3520) wpłynął do Sejmu 7 czerwca 2019 r. Pierwsze 

czytanie projektu ustawy odbyło się w Komisji Zdrowia. Komisja rozszerzyła uprawnienie do 

6–dniowego płatnego urlopu szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji zawodowych 

w formie kształcenia podyplomowego, przyznając je pielęgniarkom i położnym 

zamierzającym odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy, 

zatrudniającego je na umowę o pracę (druk nr 3578). Drugie czytanie odbyło się na  83. 

posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie zgłoszono poprawek, na tym samym posiedzeniu 

przystąpiono do trzeciego czytania.  

Ustawa została poparta większością 422 głosów, przy jednym przeciwnym i dwóch 

wstrzymujących się. 

III. Uwagi  

Z punktu widzenia Zasad techniki legislacyjnej, budzi wątpliwość rozmieszczenie 

uregulowań odnośnie do wprowadzonego urlopu szkoleniowego oraz przedmiotowo-

podmiotowe ujęcie w jednym artykule (art. 61a) materii związanej z kształceniem innym niż 

podyplomowe, wcześniej niż jest o nim mowa szczegółowo w rozdziale 6 (por. art. 66) 

i włączenie do art. 61a ust. 4 odnoszącego się do innego typu kształcenia. Rozszerzenie, 

w stosunku do pierwotnej wersji projektu zawartej w druku nr 3520, uprawnienia do 6–

dniowego płatnego urlopu szkoleniowego na pielęgniarki i położne (art. 61a ust. 4), które 

chcą odbyć kształcenie podyplomowe, nie mając skierowania pracodawcy, w świetle 

przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego i  innych form podnoszenia kwalifikacji, 

należałoby zamieścić raczej jako art. 63a, kierując się względami systematyzacyjnymi. 

Materia art. 61a ust. 1–3 odnosząca się od podnoszenia kwalifikacji we wszystkich innych 

formach niż kształcenie podyplomowe, powinna być raczej zamieszczona po dookreśleniu 

w ustawie  kształcenia podyplomowego, a więc po art. 73. Powstaje również pytanie, czy 

dokonując zmian, celowo pozostawiono w art. 66 ust. 2 określenie „system stacjonarny 

i niestacjonarny”? 
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