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za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r., określi 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drodze ko
munikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rze
czypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 
dni po upływie trzeciego kwartału 1996 r. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r., z tym że art. 7 wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 5 lipca 1996 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywa
nia zawodów pielęgniarki i położnej. 

Art. 2. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami 
samodzielnymi. 

Art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o "pielęgniar
ce", należy przez to rozumieć również "pielęgniarza" . 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "położnej", nale
ży przez to rozumieć również "położnego". 

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki pole
ga na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane 
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumenta
mi, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świad
czeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycz
nych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu pro
mocji zdrowia . 

2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, 
pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez: 

1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, 

2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, 

3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji, 

5) samodzielne udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych, 

6) edukację zdrowotną. 

3. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez oso
bę, o której mowa w ust. 1, uważa się również: 

1) nauczanie zawodu pielęgniarki, 

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzi
nie pielęgniarstwa, 

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położ
nych. 

Art. 5. 1. Wykonywanie zawodu położnej polega na 
udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwali
fikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, 
w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzą
cą i położnicą oraz noworodkiem. 

2. Udzielanie świadczeń , o których mowa w ust. 1, 
położna wykonuje przede wszystkim poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 
fizjologicznej, 

2) prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu oraz 
sprawowanie opieki nad noworodkiem, 

3) udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypad
kach do czasu przybycia lekarza, 

4) profilaktykę chorób kobiecych i patologii położni 

czych, 

5) działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przy
gotowania młodzieży do życia w rodzinie oraz me
tod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa 
i ojcostwa, 

6) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji, 

7) samodzielne udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych. 

3. Za wykonywanie zawodu położnej przez osobę, 
o której mowa w ust. 1, uważa się również: 

1) nauczanie zawodu położnej, 

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzi
nie opieki położniczej, 

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położ
nych. 
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3. Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej spe
cjalistycznej praktyki wydaje się, jeżeli pielęgniarka, 
położna: 

1) spełnia warunki , o których mowa w ust. 2, 

2) posiada specjalizację w dziedzinie mającej zastoso
wanie w ochronie zdrowia. 

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, podlega 
wpisowi do rejestru indywidualnych praktyk, prowa
dzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położ

nych, o której mowa w ust. 1. 

5. Indywidualna praktyka może być wykonywana 
przez pielęgniarkę, położną na podstawie zawartej z in
nym podmiotem niż zakład opieki zdrowotnej umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem 
ust. 1-4. 

Art. 26. 1. Indywidualną praktykę, o której mowa 
wart. 25, prowadzi się w pomieszczeniach i przy uży

ciu urządzeń, które odpowiadają określonym wymo
gom technicznym i sanitarnym. 

2. M inister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, 
w drodze rozporządzenia, wymogi, jakim powinny od
powiadać pod względem technicznym i sanitarnym 
urządzenia i pomieszczenia, w których można wykony
wać indywidualną praktykę. 

Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka, 
o której mowa wart. 25 ust. 1, jest wykonywana na za 
sadach określonych wart. 25 ust. 5, obowiązek spełnie

nia wymogów, o których mowa wart. 26 ust. 1, spoczy
wa na podmiocie, który zawarł z pielęgniarką lub po
łożną umowę. 

Art. 28. 1. Nacze lna Rada Pielęgniarek i Położnych 
ustala opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa 
wart. 25 ust. 1. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobie ra właści
wa okręgowa rada pielęgniarek i położnych . 

Art. 29. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
cofa zezwolenie na prowadzenie indywidualnej prakty
ki wykonywanej przez pielęgniarkę, położną, w razie: 

1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu pielę

gniarki, położnej, 

2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielę

gniarki, położnej, 

3) zrzeczenia się przez pielęgniarkę, położną prawa 
wykonywania zawodu, 

4) skreślenia pielęgniarki, położnej z listy członków 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych , 

5) zgonu pielęgniarki , położnej, 

6) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki, 

7) niespełniania wymogów określonych wart. 26 ust. 1. 

Art. 30. 1. Nadzór nad indywidualną praktyką i in
dywidualną specjalistyczną praktyką wykonywaną 
przez pielęgniarkę, położną sprawuje właściwa okrę
gowa rada pielęgniarek i położnych. 

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest 
uprawniona w ramach nadzoru do: 

1) przeprowadzania czynności kontrolnych, a w szcze
gólności: 

a) wizytacji pomieszczeń , w których udzielane są 
świadczenia, o których mowa wart. 4 lub art. 5, 

b) obserwowania czynności związanych z udziela
niem świadczeń w ramach indywidualnej prak
tyki, 

c) żądania informacji i udostępniania dokumentacji 
medycznej , 

2) wydawania zaleceń pokontrolnych, mających na 
celu usunięcie stwierdzonych braków i wadliwości . 

Art. 31 . W sprawach nie uregulowanych w ustawie 
do indywidualnej praktyki stosuje się przepisy o dzia
łalności gospodarczej oraz przepisy o zakładach opieki 
zdrowotnej. 

Rozdział 5 

Przepisy karne 

Art. 32. 1. Kto, nie będąc uprawnionym, udziela za
wodowo świadczeń, o których mowa wa rt. 41ub art. 5, 
podlega karze grzywny. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 orzekanie na
stępuje w trybie przepisów o postępowaniu w spra
wach o wykroczenia. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących, 
przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 33. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, 
poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) wart. 3 skreśla się 
wyrazy «i "asystentkę pielęgniarską"». 

Art. 34. 1. Pielęgniarka, położna, która uzyskała 
kwalifikacje zawodowe wymagane do otrzymania pra
wa wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie 
ustawy, zachowuje te uprawnienia. 

2. Pielęgniarka, położna, która uzyska kwalifika
cje zawodowe wymagane do otrzymania prawa wy
konywania zawodu w okresie 3 lat od dnia wejścia 
w życie ustawy, otrzymuje prawo wykonywania za 
wodu na podstawie dotychczas obowiązujących 
przepisów. 

3. Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła specjali 
zację na podstawie dotychczas obowiązujących przepi
sów, odbywa ją zgodnie z tymi przepisami . 
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Art. 35. Do postępowań dotyczących uzyskania, 
pozbawiania, zawieszania prawa wykonywania za
wodu, wszczętych i nie zakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotych
czasowe. 

Art. 36. Pielęgniarka, położna, która prowadzi indy
widualną praktykę na podstawie dotychczas obowią
zujących przepisów, obowiązana jest uzyskać zezwole
nie, o którym mowa wart. 25 ust. 1, w terminie 1 roku 
od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 37. Pielęgniarka, położna, która na podstawie 
dotychczas obowiązujących przepisów uzyskała za
świadczenie o prawie wykonywania zawodu pielę

gniarki lub położnej, powinna uzyskać we właściwej 
okręgowej radzie pielęgniarek i położnych zaświadcze

nie o prawie wykonywania zawodu, według ustalone
go wzoru zgodnie z art. 12 ust. 2, do dnia 31 grudnia 
1999 r. 

Art. 38. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w ustawie zachowują moc prze
pisy dotychczas obowiązujące, o ile nie są sprzeczne 
z ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 39. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 1928 r. o położnych (Dz. U. z 1934 r. Nr 5, 
poz. 41 i Nr 110, poz. 976 oraz z 1991 r. Nr 41, 
poz. 178). 

2) ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgn i arstwie 
(Dz. U. Nr 27, poz. 199, z 1947 r. Nr 32, poz. 141 
i z 1991 r. Nr 41, poz. 178). 

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 9 ust. 1 
i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 lipca 1996 r. 

w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie 
wypłat dodatków mieszkaniowych. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 
133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 
601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dota
cji, należy przez to rozumieć dotację celową dla gmin 
na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, 
dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy 
z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i do
datkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. 
Nr 56, poz. 257). 

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownic
twa dokona podziału na poszczególne województwa 
kwoty dotacji ustalonej w ustawie budżetowej na rok 
1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87) . 

§ 2. 1. Wojewoda przyznaje gminom dotacje w gra
nicach kwot określonych na ten cel w budżecie woje
wody, proporcjonalnie do kwot wynikających z wnio
sków gmin, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

2. Podstawę przyznania dotacji stanowi złożenie 
przez gminę, w terminie do 20 dnia miesiąca poprze
dzającego dany kwartał. wniosku o przyznanie dotacji 
na ten kwartał, sporządzonego według wzoru stano
wiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Gmina określa we wniosku, o którym mowa 
w ust. 2, zapotrzebowanie na dotację na dany kwartał 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub nr 3 do 
rozporządzenia . O wyborze sposobu obliczania zapo
trzebowania na dotację na 1996 r. według załącznika 
nr 21ub nr 3 do rozporządzenia decyduje gmina i zawia
damia o tym wojewodę w terminie 14 dni od dnia wej 
ścia w życie rozporządzenia . 

4. Dotacja może być przyznana gminie do wysoko
ści nie przekraczającej kwoty obliczonej według właści
wego dla danej gminy wzoru, o którym mowa w ust. 2. 

5. Dotację przyznaną na dany kwartał wojewoda 
przekazuje w ratach miesięcznych . 

§ 3.1. Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie 
do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, infor
mację sporządzoną według wzoru stanowiącego za
łącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa zbiorczą informację 
o udzielonych dotacjach, w terminie do końca miesią
ca następującego po kwartale. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat 
dotacji od dnia 21 maja 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


