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6) art. 29 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych z art. 2, 21
ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodnoÊci:
1) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27) z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji RP,
2) art. 25 ust. 2 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP,
3) art. 47 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych
z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
orzeka:
1. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27) jest zgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
zgodny z art. 32 oraz art. 58 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
3. Art. 29 pkt 2 i pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1
jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 w zwiàzku z art. 21
Konstytucji.
4. Art. 39 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
zgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
5. Art. 41 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1 nie
jest niezgodny z art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
6. Art. 46 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
niezgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 Konstytucji
i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
7. Art. 47 ustawy wymienionej w pkt 1 j est niezgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w którym odsy∏a do art. 46 ust. 1 tej
ustawy.
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Wies∏aw Johann
Krzysztof Kolasiƒski
Andrzej Màczyƒski
Jadwiga Skórzewska-¸osiak
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2001 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) i art. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 16, poz. 169) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 91, poz. 410), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

5) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

2) ustawà z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw:
o zak∏adach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza,
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, o szkolnictwie
wy˝szym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 162, poz. 1115),
3) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),
4) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

6) ustawà z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 16,
poz. 169)
i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

1) art. 33—36 i 38 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 91, poz. 410),
które stanowià:
„Art. 33. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U.
Nr 41, poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110)
w art. 3 skreÊla si´ wyrazy «i „asystentk´
piel´gniarskà”».
Art. 34. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na, która uzyska∏a
kwalifikacje zawodowe wymagane do
otrzymania prawa wykonywania zawodu przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zachowuje te uprawnienia.
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2. Piel´gniarka, po∏o˝na, która uzyska
kwalifikacje zawodowe wymagane do
otrzymania prawa wykonywania zawodu w okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, otrzymuje prawo wykonywania zawodu na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów.
3. Piel´gniarka, po∏o˝na, która rozpocz´∏a
specjalizacj´ na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów, odbywa jà
zgodnie z tymi przepisami.
Art. 35. Do post´powaƒ dotyczàcych uzyskania,
pozbawiania, zawieszania prawa wykonywania zawodu, wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 36. Piel´gniarka, po∏o˝na, która prowadzi indywidualnà praktyk´ na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów, obowiàzana jest uzyskaç zezwolenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 1 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”
„Art. 38. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowujà moc przepisy dotychczas obowiàzujàce, o ile nie sà sprzeczne z ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;
2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;
3) art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zak∏adach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej,
o szkolnictwie wy˝szym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115), które stanowià:
„Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie stosuje si´ przepisy dotychczasowe,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
4) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323), które stanowià:

Poz. 602

„Art. 74. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych
w ustawach nowelizowanych tà ustawà,
zachowujà moc do dnia 30 czerwca
2000 r.
Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
5) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), który
stanowi:
„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowià:
„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu ich zastàpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;
7) art. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
Nr 16, poz. 169), które stanowià:
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„Art. 2. Od roku szkolnego 2003/2004 nie przeprowadza si´ rekrutacji kandydatów do szkó∏,
o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.”

Poz. 602
dzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., oraz
art. 1 pkt 2 w zakresie dotyczàcym art. 8
ust. 3 i art. 1 pkt 5—7 i pkt 9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3
w zakresie dotyczàcym art. 8c, który wcho-

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 maja 2001 r. (poz. 602)

USTAWA
z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykonywania zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej.
Art. 2. Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej sà zawodami
samodzielnymi.
Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o „piel´gniarce”, nale˝y przez to rozumieç równie˝ „piel´gniarza”.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o „po∏o˝nej”, nale˝y przez to rozumieç równie˝ „po∏o˝nego”.
Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu piel´gniarki polega na udzielaniu przez osob´ posiadajàcà wymagane
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
2. Udzielanie Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1,
piel´gniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawanie problemów piel´gnacyjnych,
3) sprawowanie opieki piel´gnacyjnej,
4) realizacj´ zleceƒ lekarskich w procesie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji,
5) samodzielne udzielanie w okreÊlonym zakresie
Êwiadczeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych,
6) edukacj´ zdrowotnà.
3. Za wykonywanie zawodu piel´gniarki przez osob´, o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝:

3) kierowanie pracà zawodowà piel´gniarek i po∏o˝nych.
Art. 5. 1. Wykonywanie zawodu po∏o˝nej polega na
udzielaniu przez osob´ posiadajàcà wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci Êwiadczeƒ
piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia,
w zakresie opieki nad kobietà, kobietà ci´˝arnà, rodzàcà i po∏o˝nicà oraz noworodkiem.
2. Udzielanie Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1,
po∏o˝na wykonuje przede wszystkim poprzez:
1) sprawowanie opieki nad kobietà w przebiegu cià˝y
fizjologicznej,
2) prowadzenie fizjologicznego porodu i po∏ogu oraz
sprawowanie opieki nad noworodkiem,
3) udzielanie pomocy po∏o˝niczej w nag∏ych przypadkach do czasu przybycia lekarza,
4) profilaktyk´ chorób kobiecych i patologii po∏o˝niczych,
5) dzia∏alnoÊç edukacyjno–zdrowotnà w zakresie przygotowania m∏odzie˝y do ˝ycia w rodzinie oraz metod planowania rodziny, ochrony macierzyƒstwa
i ojcostwa,
6) realizacj´ zleceƒ lekarskich w procesie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji,
7) samodzielne udzielanie w okreÊlonym zakresie
Êwiadczeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych.
3. Za wykonywanie zawodu po∏o˝nej przez osob´,
o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝:
1) nauczanie zawodu po∏o˝nej,

1) nauczanie zawodu piel´gniarki,

2) prowadzenie prac naukowo–badawczych w dziedzinie opieki po∏o˝niczej,

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie piel´gniarstwa,

3) kierowanie pracà zawodowà piel´gniarek i po∏o˝nych.
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Art. 6. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej1) po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i rodzaj Êwiadczeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, wykonywanych przez piel´gniark´ samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, oraz zakres Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 7, udzielanych przez po∏o˝ne samodzielnie.

Poz. 602

1) w pkt 1 — uzyskuje tytu∏ zawodowy po∏o˝nej,
2) w pkt 2 i 3 lit. b) — uzyskuje tytu∏ zawodowy licencjata po∏o˝nictwa,
3) w pkt 3 lit. a) — uzyskuje tytu∏ zawodowy magistra
po∏o˝nictwa.

Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych

3.5) Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej ma prawo u˝ywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego tytu∏u zawodowego wymienionego w ust. 1
i 2, je˝eli posiada dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument nadany przez paƒstwo cz∏onkowskie, potwierdzajàcy kwalifikacje uprawniajàce do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej.

Art. 7. 1. Piel´gniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukoƒczeniu szko∏y piel´gniarskiej. Po∏o˝na
uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukoƒczeniu szko∏y
po∏o˝nych.

Art. 8a.6) 1. Tworzy si´ Krajowà Rad´ Akredytacyjnà Szkolnictwa Medycznego, dzia∏ajàcà przy ministrze
w∏aÊciwym do spraw zdrowia, zwanà dalej „Krajowà
Radà”.

Rozdzia∏ 2

2.2) Szko∏à piel´gniarskà w rozumieniu ustawy jest,
prowadzàca kszta∏cenie w zawodzie piel´gniarki:
1) szko∏a pomaturalna,
2) wy˝sza szko∏a zawodowa,
3) szko∏a wy˝sza, prowadzàca kszta∏cenie w formie:
a) studiów magisterskich lub
b) studiów wy˝szych zawodowych.
3.3) Szko∏à po∏o˝nych w rozumieniu ustawy jest,
prowadzàca kszta∏cenie w zawodzie po∏o˝nej:
1) szko∏a pomaturalna,
2) wy˝sza szko∏a zawodowa,
3) szko∏a wy˝sza, prowadzàca kszta∏cenie w formie:
a) studiów magisterskich lub
b) studiów wy˝szych zawodowych.
Art. 8.4) 1. Absolwent szko∏y piel´gniarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 2:
1) w pkt 1 — uzyskuje tytu∏ zawodowy piel´gniarki,
2) w pkt 2 i 3 lit. b) — uzyskuje tytu∏ zawodowy licencjata piel´gniarstwa,
3) w pkt 3 lit. a) — uzyskuje tytu∏ zawodowy magistra
piel´gniarstwa.
2. Absolwent szko∏y po∏o˝nych, o której mowa
w art. 7 ust. 3:
————————
1) Obecnie: minister

w∏aÊciwy do spraw zdrowia stosownie do
art. 4 ust.1, art. 5 pkt 28 i art. 33 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852,
Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44 i Nr 42, poz. 475), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 16, poz. 169), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 marca 2001 r.
3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 2.

2. W sk∏ad Krajowej Rady wchodzi do 12 cz∏onków,
których powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia spoÊród kandydatów zg∏oszonych
w po∏owie przez szko∏y wymienione w art. 7 ust. 2 i 3
oraz w po∏owie przez samorzàd piel´gniarek i po∏o˝nych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe piel´gniarek i po∏o˝nych. Cz∏onkowie Krajowej Rady wybierajà spoÊród siebie przewodniczàcego Krajowej
Rady.
3. Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata.
4. Krajowa Rada dzia∏a na posiedzeniach, którym
przewodniczy przewodniczàcy Krajowej Rady albo inna upowa˝niona przez niego osoba.
5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczà,
z g∏osem doradczym, przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.
6. Do zadaƒ Krajowej Rady nale˝y:
1) ocena, czy szko∏a wy˝sza ubiegajàca si´ o akredytacj´ spe∏nia standardy kszta∏cenia, w tym wymogi programowe okreÊlone odr´bnymi przepisami,
2) bie˝àca ocena spe∏niania przez szko∏y standardów
kszta∏cenia, w szczególnoÊci poprzez wizytacj´
szkó∏ i analiz´ wyników nauczania,
3) wyst´powanie do ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia z wnioskami o wydanie akredytacji lub jej
cofni´cie w przypadku niespe∏niania standardów
kszta∏cenia.
7. Przedmiotem wizytacji szkó∏, o której mowa
w ust. 6 pkt 2, jest badanie przebiegu i warunków realizacji procesu nauczania.

————————
5) Wejdzie w

˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4
ustawy, o której mowa w przypisie 2.
6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
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8. Wizytacja przeprowadzana jest na podstawie
imiennego upowa˝nienia wydanego przez przewodniczàcego Krajowej Rady.
9. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 8, powinno zawieraç:
1) imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia wizytacji,
2) nazw´ szko∏y obj´tej wizytacjà,
3) cel wizytacji,
4) termin przeprowadzenia wizytacji.
10. W trakcie trwania wizytacji szko∏a jest obowiàzana udost´pniaç wszelkie dokumenty i udzielaç wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych celem wizytacji.

Poz. 602

3) bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznego,
4) posiadania wewn´trznego systemu oceny jakoÊci
kszta∏cenia.
4. Akredytacj´ uzyskuje si´ na okres od 3 do 5 lat.
5. Uzyskanie, odmowa lub cofni´cie akredytacji nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Cofni´cie akredytacji powoduje wstrzymanie rekrutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji.
7. Do czasu ponownego uzyskania akredytacji sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
ustala minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, w drodze decyzji administracyjnej.

11. Cz∏onkom Krajowej Rady przys∏uguje wynagrodzenie w formie rycza∏tu. Miesi´czna wysokoÊç rycza∏tu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 100% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw
bez wyp∏aty nagród z zysku za ubieg∏y rok, og∏aszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

8. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
na wniosek Krajowej Rady.

12. Prace Krajowej Rady sà finansowane z cz´Êci
bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at za uzyskanie
akredytacji oraz wydanie certyfikatu, uwzgl´dniajàc
koszty ponoszone przez Krajowà Rad´.

Art. 8b.6) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb i zakres dzia∏ania Krajowej Rady,
uwzgl´dniajàc sposób przeprowadzania oceny niezb´dnej do uzyskania i utrzymania akredytacji,
2) tryb wy∏aniania cz∏onków Krajowej Rady, w tym
w szczególnoÊci dane, jakie powinno zawieraç
og∏oszenie o naborze kandydatów, dane obj´te
wnioskiem o zg∏oszeniu kandydata, a tak˝e termin
rozpatrzenia wniosku,
3) wysokoÊç i sposób wynagradzania cz∏onków Krajowej Rady, uwzgl´dniajàc zakres realizowanych zadaƒ i udzia∏ w pracach Krajowej Rady,
4) tryb uzyskiwania akredytacji, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane, jakie powinien zawieraç
wniosek o jej przeprowadzenie.
Art. 8c.7) 1. Szko∏a piel´gniarska i szko∏a po∏o˝nych,
z wy∏àczeniem szkó∏ okreÊlonych w art. 7 ust. 2 pkt 1
i ust. 3 pkt 1, obowiàzane sà uzyskaç akredytacj´ potwierdzajàcà spe∏nianie standardów kszta∏cenia.
2. Akredytacj´ uzyskuje si´ po dokonaniu oceny
spe∏niania przez szko∏´ standardów kszta∏cenia, o których mowa w art. 8a ust. 6 pkt 1.
3. Standardy kszta∏cenia okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wymagania dotyczàce:
1) sposobu realizacji programu kszta∏cenia,
2) kadry prowadzàcej kszta∏cenie,
————————
7) Dodany przez

art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., zgodnie
z art. 4 tej ustawy.

9. Uzyskanie akredytacji i wydanie certyfikatu podlega op∏acie ponoszonej przez ubiegajàcego si´ o uzyskanie akredytacji i wydanie certyfikatu; op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 9.8) 1.9) Piel´gniarka po ukoƒczeniu szko∏y,
o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, oraz po∏o˝na po
ukoƒczeniu szko∏y, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1,
w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu sà obowiàzane do odbycia 12-miesi´cznego sta˝u podyplomowego w zak∏adzie opieki zdrowotnej.
2.10) Organizacja i zapewnienie odbycia sta˝u podyplomowego dla osób majàcych sta∏e miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkó∏
piel´gniarskich i szkó∏ po∏o˝nych, zamierzajàcych wykonywaç zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
jest zadaniem marsza∏ka województwa z zakresu administracji rzàdowej.
2a.11) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych,
w drodze uchwa∏y, w porozumieniu z marsza∏kiem województwa, kieruje do odbycia sta˝u na obszarze swojego dzia∏ania piel´gniarki i po∏o˝ne, którym przyzna∏a
ograniczone prawo wykonywania zawodu i które wpisa∏a na list´ cz∏onków izby.
————————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 112 ustawy z dnia 24 lip-

ca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku
z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
(Dz. U. Nr 12, poz. 136); wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
11) Dodany przez art. 39 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 10; wszed∏ w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.
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2b.12) Sta˝ podyplomowy odbywany przez cudzoziemców nie jest finansowany ze Êrodków publicznych;
zasady finansowania sta˝u reguluje umowa zawarta
mi´dzy odbywajàcym sta˝ a zak∏adem opieki zdrowotnej organizujàcym sta˝.
3.13) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) ramowy program sta˝u piel´gniarki i sta˝u po∏o˝nej,
2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania sta˝u podyplomowego,
3) zakres uprawnieƒ zawodowych piel´gniarki i po∏o˝nej w okresie odbywania sta˝u podyplomowego,
4) warunki, jakie powinien spe∏niaç zak∏ad opieki
zdrowotnej, w którym odbywane sà sta˝e podyplomowe,
5) wysokoÊç wynagrodzenia piel´gniarki i po∏o˝nej
odbywajàcej sta˝ podyplomowy,
6) zasady finansowania i organizacji sta˝u podyplomowego.
4. Marsza∏ek województwa, po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwej okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych,
ustala list´ zak∏adów opieki zdrowotnej, uprawnionych
do prowadzenia sta˝y podyplomowych.
Art. 10. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo do doskonalenia zawodowego w ró˝nych formach kszta∏cenia podyplomowego oraz obowiàzek sta∏ego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej.
2. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e uzyskaç tytu∏ specjalisty w dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie
zdrowia, po odbyciu przeszkolenia i z∏o˝eniu egzaminu
paƒstwowego.

Poz. 602

5. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej1) po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób
prowadzenia podyplomowego kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych przez osoby, o których mowa w ust. 3,
oraz tryb kszta∏cenia.
Art. 10a.14) 1. Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej ma
prawo u˝ywania tytu∏u albo stopnia naukowego, do
którego jest uprawniona, o ile ten tytu∏ lub stopieƒ albo jego skrót nie jest to˝samy z tytu∏em zawodowym
u˝ywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do
którego piel´gniarka, po∏o˝na nie jest uprawniona.
2. Je˝eli tytu∏ albo stopieƒ naukowy, do którego
piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej jest uprawniona, jest
to˝samy z tytu∏em zawodowym u˝ywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego nie jest
uprawniona, piel´gniarka, po∏o˝na pos∏uguje si´ tytu∏em albo stopniem naukowym okreÊlonym przez ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego,
zgodnie z ust. 3.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, nazwy tytu∏ów i stopni naukowych, jakich u˝ywaç mo˝e
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej piel´gniarka,
po∏o˝na b´dàca obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, je˝eli tytu∏ lub stopieƒ naukowy
przez nià posiadany jest to˝samy z tytu∏em zawodowym u˝ywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego piel´gniarka, po∏o˝na nie jest uprawniona, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci nazwy tytu∏ów
lub stopni naukowych.
Rozdzia∏ 3

3. Podyplomowe kszta∏cenie piel´gniarek i po∏o˝nych mogà prowadziç jednostki organizacyjne uprawnione do tego na mocy odr´bnych przepisów oraz osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu zezwolenia w∏aÊciwej okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.
4. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej1) po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje, sposób i tryb odbywania kszta∏cenia podyplomowego, w tym równie˝ szczegó∏owe warunki
i tryb uzyskiwania tytu∏u specjalisty w dziedzinie
majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia,
2) szczegó∏owe zasady, warunki i tryb wydawania zezwoleƒ, o których mowa w ust. 3, oraz sposób ich
rejestracji,
3) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu paƒstwowego, o którym mowa w ust. 2.
————————
12) Dodany przez

art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 2.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 1 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 10; wszed∏ w ˝ycie z dniem 23
lutego 2000 r.

Prawo wykonywania zawodów piel´gniarki
i po∏o˝nej
Art. 11. 1. Zawód piel´gniarki, po∏o˝nej mo˝e wykonywaç osoba posiadajàca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okr´gowà rad´ piel´gniarek
i po∏o˝nych.
2. Prawo wykonywania zawodu piel´gniarki lub odpowiednio zawodu po∏o˝nej uzyskuje osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada dyplom ukoƒczenia polskiej szko∏y piel´gniarskiej lub odpowiednio polskiej szko∏y po∏o˝nych bàdê uzyskany w innym paƒstwie dyplom
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dny, zgodnie z odr´bnymi przepisami,
3) odby∏a wymagany sta˝ podyplomowy,
4) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
————————
14) Dodany przez

art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art.
4 tej ustawy.
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5) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywanie
zawodu.
3.15) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia sta˝u osobie, która zamierza wykonywaç zawód piel´gniarki lub po∏o˝nej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 2
pkt 1, 2, 4 i 5.
4.16) Piel´gniarce, po∏o˝nej b´dàcej obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej przys∏uguje prawo wykonywania zawodu piel´gniarki lub zawodu po∏o˝nej, je˝eli:
1) posiada dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynnoÊci piel´gniarki odpowiedzialnej za
opiek´ ogólnà lub czynnoÊci po∏o˝nej,
2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,

Poz. 602

gniarki, po∏o˝nej, obowiàzana jest powiadomiç o tym
okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwà ze
wzgl´du na miejsce udzielanych Êwiadczeƒ oraz przedstawiç dokument potwierdzajàcy prawo wykonywania
zawodu w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
i wskazaç miejsce wykonywania Êwiadczeƒ, z zastrze˝eniem art. 14.
8.16) Szczegó∏owy zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie konieczny do wykonywania
zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
uwzgl´dniajàc zakres uprawnieƒ zawodowych okreÊlonych w art. 4 i 5 ustawy.
Art. 12. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na
wniosek osoby zainteresowanej, okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych, w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce
przysz∏ego wykonywania zawodu.

3) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywanie zawodu, potwierdzony zaÊwiadczeniem wydanym przez upowa˝nione w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego, którego obywatelem jest piel´gniarka,
po∏o˝na,

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych wydaje
zaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawodu albo
ograniczonym prawie wykonywania zawodu wed∏ug
ustalonego wzoru.

4) przedstawi zaÊwiadczenie odpowiedniego organu
paƒstwa, którego jest obywatelem, ˝e nie zosta∏a
pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zosta∏o zawieszone i nie toczy si´ przeciwko niej post´powanie w sprawie pozbawienia
lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

2a.17) Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
w odniesieniu do piel´gniarki, po∏o˝nej b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przez okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych powinno byç dokonane niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaganych
dokumentów okreÊlonych ustawà.

5) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej.
5.16) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
6.16) Piel´gniarka, po∏o˝na, o której mowa w ust. 4,
wykonujàca zawód piel´gniarki, po∏o˝nej, legitymujàca si´ dyplomem, Êwiadectwem lub innym dowodem
wydanym przez w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej przed 1977 r. w odniesieniu do piel´gniarki i przed 1980 r. w odniesieniu do po∏o˝nej, niewymienionym w obwieszczeniu wydanym na podstawie
ust. 5, obowiàzana jest przedstawiç dodatkowo zaÊwiadczenie o przebiegu pracy zawodowej w okresie
3 lat, wybranym z ostatnich 5 lat.
7.16) Piel´gniarka, po∏o˝na, o której mowa w ust. 4,
zamierzajàca tymczasowo wykonywaç zawód piel´————————
15) W brzmieniu

ustalonym przez art. 39 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 10; wszed∏ w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.
16) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie
z art. 4 tej ustawy.

3.18) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2.
Art. 13. 1.19) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych, o której mowa w art. 12 ust. 1, mo˝e przyznaç,
z zastrze˝eniem art. 11 ust. 4, prawo wykonywania zawodu piel´gniarki lub zawodu po∏o˝nej na sta∏e albo
na czas okreÊlony cudzoziemcowi, który:
1) posiada zezwolenie na pobyt sta∏y w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,
3) przedstawi∏ zaÊwiadczenie o wykonywaniu zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej na podstawie przepisów
obowiàzujàcych w paƒstwie, w którym dotychczas
wykonywa∏ zawód,
————————
17) Dodany przez

art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art.
4 tej ustawy.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 ustawy z dnia
22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca 2001 r.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

Dziennik Ustaw Nr 57

— 3897 —

Poz. 602

4) przedstawi zaÊwiadczenie odpowiedniego organu
paƒstwa, którego jest obywatelem, ˝e nie zosta∏
pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zosta∏o zawieszone i nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

4. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwa∏´ o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolnoÊci albo o ograniczeniu wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na okres trwania
niezdolnoÊci.

5) spe∏nia warunki, o których mowa w art. 11 ust. 2
pkt 2, 4 i 5,

5. Piel´gniarka, po∏o˝na, o której mowa w ust. 3,
uprawniona jest do uczestnictwa, z prawem zabrania
g∏osu, w posiedzeniu okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych w czasie rozpatrywania jej sprawy.

6) odby∏ 12-miesi´czny sta˝ podyplomowy w zak∏adzie opieki zdrowotnej.
2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝e
przyznaç prawo wykonywania zawodu osobie nieposiadajàcej zezwolenia na pobyt sta∏y w Rzeczypospolitej Polskiej, która spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1
pkt 2—4.
3.20) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝e
przyznaç cudzoziemcowi nieb´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 11 ust. 2 pkt 2, 4 i 5, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia
sta˝u podyplomowego lub kszta∏cenia podyplomowego.
Art. 14. Piel´gniarka, po∏o˝na o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadajàca prawa wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadajàca to prawo w innym paƒstwie, mo˝e braç udzia∏
w naradzie piel´gniarskiej oraz udzielaç Êwiadczeƒ wymienionych w art. 4 lub w art. 5, których potrzeba wynika z narady, je˝eli zosta∏a zaproszona przez:
1) szpitale lub medyczne instytuty naukowo-badawcze,
2) Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych lub w∏aÊciwà okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych.
Art. 15. 1. Podj´cie wykonywania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej po up∏ywie pi´ciu lat od ukoƒczenia sta˝u podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu d∏u˝szej ni˝ pi´ç lat wymaga odbycia
przeszkolenia.
2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych ustala
program i sposób przeszkolenia, o którym mowa
w ust. 1.
Art. 16. 1. Je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie
ca∏kowitej albo cz´Êciowej niezdolnoÊci piel´gniarki,
po∏o˝nej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej
stanem zdrowia, okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych powo∏uje komisj´ lekarskà, zwanà dalej „komisjà”, z∏o˝onà ze specjalistów odpowiednich dziedzin
medycyny.
2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolnoÊci piel´gniarki, po∏o˝nej do wykonywania zawodu.
3. Piel´gniarka, po∏o˝na, której sprawa dotyczy,
obowiàzana jest do stawienia si´ przed komisjà.
————————
20) W brzmieniu

ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

6. Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na odmawia poddania
si´ badaniu przez komisj´ lub gdy okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych na podstawie wyników post´powania wyjaÊniajàcego uzna, ˝e dalsze wykonywanie
zawodu lub ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci zawodowych
ze wzgl´du na jej stan zdrowia nie jest mo˝liwe — okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych podejmuje uchwa∏´ o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej albo o ograniczeniu wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci zawodowych.
7. Piel´gniarce, po∏o˝nej, o której mowa w ust. 6,
przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do Naczelnej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia o podj´ciu uchwa∏y okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.
8. Piel´gniarka, po∏o˝na, w stosunku do której podj´to uchwa∏´ o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo ograniczeniu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci zawodowych, mo˝e wystàpiç do okr´gowej rady
piel´gniarek i po∏o˝nych o uchylenie uchwa∏y, je˝eli
ustanà przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie
wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od podj´cia uchwa∏y okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.
9. Post´powanie w
w ust. 1—6 jest poufne.

sprawach

okreÊlonych

10. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej1) po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
oraz Naczelnej Rady Lekarskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb orzekania o niezdolnoÊci do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej oraz szczegó∏owe zasady i tryb post´powania
w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu
albo ograniczenia wykonywania okreÊlonych czynnoÊci zawodowych.
Art. 17. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej wygasa w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego,
2) utraty prawa sta∏ego pobytu,
3) utraty pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
4) up∏ywu czasu, na jaki zosta∏o przyznane.
2. WygaÊni´cie prawa wykonywania zawodu albo
ograniczonego prawa wykonywania zawodu, z przyczyn okreÊlonych w ust. 1, powoduje wykreÊlenie
z rejestru w∏aÊciwej okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych, której cz∏onkiem by∏a piel´gniarka lub po∏o˝na.
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Zasady wykonywania zawodów piel´gniarki
i po∏o˝nej
Art. 18. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonuje zawód
zgodnie z aktualnà wiedzà medycznà, dost´pnymi jej
metodami i Êrodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególnà starannoÊcià.
Art. 19. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek udzieliç pomocy w ka˝dym przypadku niebezpieczeƒstwa
utraty ˝ycia, powa˝nego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
Art. 20. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek poinformowaç pacjenta o jego prawach.

Poz. 602

3. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i dajàcych si´ przewidzieç
nast´pstwach podejmowanych dzia∏aƒ, w zakresie niezb´dnym do udzielanych przez siebie Êwiadczeƒ zdrowotnych.
4. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo domagaç si´ od lekarza,
który wyda∏ zlecenie, by uzasadni∏ potrzeb´ wykonania
tego zlecenia.
5. W wyjàtkowych przypadkach piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo odmówiç wykonania zlecenia lekarskiego, podajàc niezw∏ocznie przyczyn´ odmowy na
piÊmie.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na udziela pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o stanie
zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki piel´gnacyjnej.

6. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo uzyskania pe∏nej informacji o celowoÊci, planowanym przebiegu
i dajàcych si´ przewidzieç skutkach eksperymentu medycznego, w którym ma uczestniczyç.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek prowadzenia dokumentacji medycznej okreÊlonej odr´bnymi
przepisami.

7. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e odmówiç uczestniczenia w eksperymencie, podajàc przyczyn´ odmowy na piÊmie.

Art. 21. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek do
zachowania w tajemnicy informacji zwiàzanych z pacjentem, a uzyskanych w zwiàzku z wykonywaniem zawodu.

Art. 23. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e powstrzymaç
si´, po uprzednim powiadomieniu na piÊmie prze∏o˝onego, od wykonania Êwiadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrze˝eniem art. 19.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy:
1) tak stanowià odr´bne przepisy,
2) zachowanie tajemnicy mo˝e stanowiç niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia pacjenta lub innych
osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra˝a
zgod´ na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezb´dnych informacji o pacjencie zwiàzanych z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom uczestniczàcym
w udzielaniu tych Êwiadczeƒ,
5) jest to niezb´dne do praktycznej nauki zawodów
medycznych,
6) jest to niezb´dne dla celów naukowych.
3. Piel´gniarka, po∏o˝na, z zastrze˝eniem sytuacji,
o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6, jest zwiàzana
tajemnicà równie˝ po Êmierci pacjenta.
4. Piel´gniarka, po∏o˝na nie mo˝e podaç do publicznej wiadomoÊci danych umo˝liwiajàcych identyfikacj´ pacjenta, bez jego zgody.
Art. 22. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na zobowiàzana jest
do wykonywania zleceƒ lekarskich odnotowanych
w dokumentacji medycznej.
2. Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceƒ wykonywanych podczas zabiegów ratujàcych ˝ycie pacjenta i w sytuacjach gro˝àcych bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem
utraty ˝ycia lub powa˝nym uszczerbkiem na zdrowiu
pacjenta.

Art. 24. Piel´gniarce, po∏o˝nej, wykonujàcej zawód
na podstawie umowy o prac´ lub w przypadku, o którym mowa w art. 19, przys∏uguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.
Art. 25.21) 1. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykonywaç indywidualnà praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´ piel´gniarki,
po∏o˝nej, zwanych dalej odpowiednio indywidualnà
praktykà albo indywidualnà specjalistycznà praktykà,
po uzyskaniu zezwolenia w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce wykonywania praktyki okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.
2.22) Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej
praktyki wydaje si´, je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na:
1) posiada prawo wykonywania zawodu,
2) wykonywa∏a zawód co najmniej przez okres 2 lat.
2.23) Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki wydaje si´, je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na posiada prawo
wykonywania zawodu.
————————
21) W brzmieniu

ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zak∏adach opieki
zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej, o szkolnictwie wy˝szym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 30 grudnia 1998 r.
22) W tym brzmieniu obowiàzuje do czasu wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w przypisie 23.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
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3. Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki wydaje si´, je˝eli piel´gniarka,
po∏o˝na:
1)24) spe∏nia warunki, o których mowa w ust. 2,
1)25) posiada prawo wykonywania zawodu,

2) posiada specjalizacj´ w dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.
4. Piel´gniarka, po∏o˝na uzyskuje zezwolenie na
wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej
specjalistycznej praktyki, po przedstawieniu w∏aÊciwej
okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych danych o:
1) spe∏nieniu warunków okreÊlonych w ust. 2 lub 3,
2) pomieszczeniu, w którym zamierza wykonywaç
praktyk´, oraz jego wyposa˝eniu w aparatur´
i sprz´t medyczny, a tak˝e opini´ organu sanitarnego o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajàcych udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych z zastrze˝eniem ust. 8 i art. 27.
5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegajà wpisowi do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk, prowadzonego przez okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych,
o której mowa w ust. 1.
6. Za równoznaczne z indywidualnà praktykà lub indywidualnà specjalistycznà praktykà w rozumieniu
ustawy uwa˝a si´ wykonywanie zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej poza zak∏adem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej, z zastosowaniem ust. 1—4.
7. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka mo˝e byç tak˝e wykonywana przez
piel´gniark´, po∏o˝nà wy∏àcznie w miejscu wezwania.
8. Piel´gniarka, po∏o˝na w celu wykonywania indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej
praktyki w miejscu wezwania uzyskuje zezwolenie,
o którym mowa w ust. 1, po przedstawieniu w∏aÊciwej
okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych danych o:
1) spe∏nieniu warunków okreÊlonych w ust. 2 lub 3,
2) adresie praktyki i przechowywania dokumentów
medycznych,
3) sprz´cie medycznym umo˝liwiajàcym udzielanie
okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych w miejscu
wezwania.
Art. 25a.26) 1.27) W celu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych piel´gniarki, po∏o˝ne mogà prowadziç grupowà praktyk´ w formie spó∏ki cywilnej lub partnerskiej.
————————
24) W tym brzmieniu

obowiàzuje do czasu wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w przypisie 25.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2; wejdzie w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
26) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 21.
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 604 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
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2. W ramach grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych mogà byç udzielane Êwiadczenia zdrowotne wy∏àcznie przez piel´gniarki, po∏o˝ne b´dàce wspólnikami spó∏ki, o której mowa w ust. 1, spe∏niajàce warunki
okreÊlone w art. 25 ust. 2 i 3.
3. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych mo˝e
rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce wykonywania praktyki okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.
4. Je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej, grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych uzyskuje zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, po przedstawieniu
w∏aÊciwej okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych:
1) umowy spó∏ki, o której mowa w ust. 1,
2) listy piel´gniarek, po∏o˝nych grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,
3) danych o spe∏nieniu przez piel´gniarki, po∏o˝ne warunków okreÊlonych w art. 25 ust. 2 lub 3,
4) danych, o których mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, podlega
wpisowi do rejestru grupowych praktyk piel´gniarek,
po∏o˝nych prowadzonego przez w∏aÊciwà okr´gowà
rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych.
6. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych wykonywana w miejscu wezwania w celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przedstawia w∏aÊciwej okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych dane
o spe∏nieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1
i 2 oraz w art. 25 ust. 2 lub 3, oraz dane, o których mowa w art. 25 ust. 8 pkt 3.
7. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych mo˝e
byç wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem ni˝ zak∏ad opieki zdrowotnej, z zachowaniem ust. 3—5.
8. Wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek,
po∏o˝nych, o której mowa w ust. 1, nie jest prowadzeniem zak∏adu opieki zdrowotnej.
Art. 25b.26) Piel´gniarki, po∏o˝ne prowadzàce indywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà praktyk´ oraz grupowà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych
majà obowiàzek w terminie 30 dni powiadomiç okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych, która wyda∏a zezwolenie, o zmianie danych obj´tych zezwoleniem.
Art. 26.28) 1. Indywidualnà praktyk´, indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ i grupowà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych prowadzi si´ w pomieszczeniach i przy
u˝yciu urzàdzeƒ, które odpowiadajà okreÊlonym wymaganiom technicznym i sanitarnym, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.
2. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej1) okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadaç pod wzgl´dem technicznym i sanitarnym
————————
28) W brzmieniu

ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 21.
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urzàdzenia i pomieszczenia, w których mo˝na wykonywaç indywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà praktyk´ i grupowà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych.
Art. 27.28) W przypadku gdy indywidualna praktyka,
indywidualna specjalistyczna praktyka i grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych jest wykonywana na zasadach okreÊlonych w art. 25 ust. 6 oraz w art. 25a ust. 7,
obowiàzek spe∏nienia danych, o których mowa w art. 25
ust. 4 pkt 2, spoczywa na podmiocie, który zawar∏ odpowiednià umow´ z wy∏àczeniem sytuacji, w której pomieszczenie, sprz´t i aparatura medyczna nie stanowià
w∏asnoÊci tego podmiotu.
Art. 27a.29) 1. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych nie mo˝e byç wykonywana w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych.
2. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykonywaç w zak∏adzie opieki zdrowotnej opiek´ piel´gnacyjnà, o której
mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256
i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45), na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem,
cz∏onkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym.
Art. 27b.29) Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na zamierzajàca wykonywaç indywidualnà praktyk´, indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lub co najmniej jedna z piel´gniarek, po∏o˝nych grupowej praktyki jest cz∏onkiem
innej okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych, w uzasadnionych przypadkach okr´gowa rada piel´gniarek
i po∏o˝nych mo˝e podjàç uchwa∏´ o zarejestrowaniu
tej praktyki.
Art. 28.30) 1. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych ustala op∏aty za wydanie zezwoleƒ, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 3.
2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, pobiera w∏aÊciwa okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych.
Art. 29.31) 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych cofa zezwolenie na prowadzenie indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
wykonywanej przez piel´gniark´, po∏o˝nà w razie:
1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,
2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,
————————
29) Dodany przez

art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 21.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której
mowa w przypisie 21.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której
mowa w przypisie 21.
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3) zrzeczenia si´ przez piel´gniark´, po∏o˝nà prawa
wykonywania zawodu,
4) skreÊlenia piel´gniarki, po∏o˝nej z listy cz∏onków
okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych,
5) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
6) niespe∏nienia wymogów okreÊlonych w art. 26 ust. 1.
2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych cofa zezwolenie, o którym mowa w art. 25a ust. 3, na prowadzenie grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych, je˝eli nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 25 ust. 2
albo 3, ust. 8 pkt 3, art. 25a ust. 2 oraz art. 26 ust. 1.
Art. 30. 1.32) Nadzór nad indywidualnà praktykà, indywidualnà specjalistycznà praktykà oraz nad grupowà praktykà piel´gniarek, po∏o˝nych sprawuje w∏aÊciwa okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych.
2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych jest
uprawniona w ramach nadzoru do:
1) przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych, a w szczególnoÊci:
a) wizytacji pomieszczeƒ, w których udzielane sà
Êwiadczenia, o których mowa w art. 4 lub art. 5,
b) obserwowania czynnoÊci zwiàzanych z udzielaniem Êwiadczeƒ w ramach indywidualnej praktyki,
c) ˝àdania informacji i udost´pniania dokumentacji
medycznej,
2) wydawania zaleceƒ pokontrolnych, majàcych na
celu usuni´cie stwierdzonych braków i wadliwoÊci.
Art. 31. (skreÊlony).33)
Rozdzia∏ 5
Przepisy karne
Art. 32. 1. Kto, nie b´dàc uprawnionym, udziela zawodowo Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 4 lub art. 5,
podlega karze grzywny.
2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 orzekanie nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia∏ 6
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 33–36. (pomini´te).34)
Art. 37.35) Piel´gniarka, po∏o˝na, która na podstawie
dotychczas obowiàzujàcych przepisów uzyska∏a za————————
32) W brzmieniu

ustalonym przez art. 4 pkt 7 ustawy, o której
mowa w przypisie 21.
33) Przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 21.
34) Zamieszczone w obwieszczeniu.
35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 9 ustawy, o której
mowa w przypisie 21.
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Êwiadczenie o prawie wykonywania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej, powinna uzyskaç we w∏aÊciwej okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych zaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawodu, wed∏ug ustalonego wzoru
zgodnie z art. 12 ust. 2, do dnia 31 grudnia 2001 r.
Art. 38. (pomini´ty).34)

Poz. 602 i 603

poz. 41 i Nr 110, poz. 976 oraz z 1991 r. Nr 41,
poz. 178),
2) ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o piel´gniarstwie
(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 ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia36), z tym ˝e przepis art. 9 ust. 1
i 2 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 39. Tracà moc:
1) rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 marca 1928 r. o po∏o˝nych (Dz. U. z 1934 r. Nr 5,

————————
36) Ustawa zosta∏a

og∏oszona dnia 30 lipca 1996 r.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa.
1. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 maja 1999 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 484) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
Nr 107, poz. 464), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1993 r. Nr 5, poz. 23),
2) ustawà z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy
— Prawo bankowe i niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 1993 r. Nr 6, poz. 29),
3) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),
4) ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy —
Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419),
5) ustawà z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509),
6) ustawà z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 57, poz. 299),

7) ustawà z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 101, poz. 504),
8) ustawà z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 59, poz. 268),
9) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
10) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania
gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),
11) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy
o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),
12) ustawà z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511),
13) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
14) ustawà z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 49, poz. 484),
15) ustawà z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz innych
ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70),

