
— 100 000—500 000 m3 urobku —   7—15 punktów poboru próbek,

— 500 000—2 000 000 m3 urobku — 16—30 punktów poboru próbek,

— powy˝ej 2 000 000 m3 urobku — dalszych 10 punktów poboru próbek na ka˝dy 1 mln m3.

Reprezentatywnà próbk´ w iloÊci równej lub wi´kszej ni˝ 1 kg nale˝y wysuszyç w temperaturze pokojowej do sta∏ej masy,
przesiaç przez sito nylonowe 2 mm. St´˝enie substancji oznaczaç we frakcji urobku o uziarnieniu <2 mm — w celu wyeli-
minowania materia∏ów nieb´dàcych sk∏adnikami urobku, takich jak: kawa∏ki z∏omu metali, kawa∏ki drewna, muszle, frag-
menty ˝u˝lu, okruchy farb i lakierów, zestalone kawa∏ki smo∏y czy asfaltu itp.

Z odsianej frakcji urobku <2 mm, po skwartowaniu, pobraç 100 g próbk´ analitycznà i utrzeç do ziaren <0,063 mm w moê-
dzierzu agatowym w celu uzyskania rozdrobnionej próbki.

b Oznaczanie metali — metodà ICP — AES (spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym) lub ASA (absorpcyjna
spektrometria atomowa) po roztworzeniu rozdrobnionych próbek roztworem kwasu solnego (1+4).

c Pobieranie i przygotowywane próbki reprezentatywnej do oznaczania zwiàzków organicznych: Dla prac czerpalnych na to-
rach wodnych, w zbiornikach wodnych, ciekach naturalnych, kana∏ach i rowach przy g∏´bokoÊci czerpania do 1 m i w ba-
senach portowych przy g∏´bokoÊci czerpania do 0,5 m próby pobraç chwytakiem. Dla wi´kszych g∏´bokoÊci czerpania po-
braç próby rdzeniowe. Wymagana liczba punktów pobrania prób zale˝y od przewidywanej obj´toÊci prac czerpalnych:

— do 25 000 m3 urobku —  3 punkty poboru próbek,

—   25 000—100 000 m3 urobku —   4— 6 punktów poboru próbek,

— 100 000—500 000 m3 urobku —   7—15 punktów poboru próbek,

— 500 000—2 000 000 m3 urobku — 16—30 punktów poboru próbek,

— powy˝ej 2 000 000 m3 urobku — dalszych 10 punktów poboru próbek na ka˝dy 1 mln m3.

Reprezentatywnà próbk´ urobku w iloÊci równej lub wi´kszej od 1 kg, przeznaczonà do oznaczeƒ zwiàzków organicznych,
pobraç do szklanych naczyƒ i transportowaç w ch∏odziarkach, ewentualnie w torbach ch∏odniczych, po przywiezieniu do
laboratorium suszyç w liofilizatorach.

d Oznaczanie wielopierÊcieniowych w´glowodorów aromatycznych — metodà GC — MSD (chromatografia gazowa z detek-
torem spektrometrii masowej), metodà HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) lub równorz´dnà w ekstraktach
dichlorometanowych uzyskanych po ekstrakcji próbek dichlorometanem.

e Oznaczanie polichlorowanych bifenyli — metodà GC — ECD (chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów)
lub GC — MSD (chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii masowej) w ekstraktach acetonowych uzyskanych po
ekstrakcji próbek mieszaninà heksan/aceton.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie standardów kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych w szko∏ach wy˝szych 
i wy˝szych szko∏ach zawodowych.

Na podstawie art. 8c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla standardy kszta∏cenia
piel´gniarek i po∏o˝nych w szko∏ach wy˝szych i wy˝-
szych szko∏ach zawodowych, zwanych dalej „uczelnia-
mi”, które obejmujà wymagania w zakresie:

1) sposobu realizacji programu kszta∏cenia,

2) kadry prowadzàcej kszta∏cenie,

3) bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznego,

4) posiadania wewn´trznego systemu oceny jakoÊci
kszta∏cenia.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni, w zakresie sposobu realizacji programu
kszta∏cenia:

1) program kszta∏cenia realizowany jest zgodnie ze
standardami nauczania dla kierunku studiów piel´-
gniarstwo oraz dla kierunku studiów po∏o˝nictwo
na poziomie licencjackim i magisterskim, okreÊlo-
nymi na podstawie odr´bnych przepisów,

2) programy nauczania poszczególnych przedmiotów
realizowane sà wed∏ug okreÊlonych celów i treÊci
kszta∏cenia, zalecanej literatury i sà ukierunkowane
na zdobywanie umiej´tnoÊci zawodowych,

3) realizacja programu kszta∏cenia odbywa si´ na pod-
stawie aktualnych informacji, osiàgni´ç teorii



i praktyki oraz zweryfikowanych wyników badaƒ
naukowych, istotnych dla kierunku kszta∏cenia,

4) szczegó∏owe treÊci nauczania wzajemnie si´ uzu-
pe∏niajà,

5) proces kszta∏cenia jest ukierunkowany na uzyska-
nie wiedzy, umiej´tnoÊci oraz ukszta∏towanie cech
psychofizycznych niezb´dnych do wykonywania
zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej,

6) proces kszta∏cenia sprzyja rozwijaniu umiej´tnoÊci
samokszta∏cenia,

7) zaj´cia praktyczne i praktyki zwiàzane z opiekà nad
cz∏owiekiem zdrowym i chorym stanowià integral-
nà cz´Êç procesu kszta∏cenia,

8) kszta∏cenie uwzgl´dnia stosowanie efektywnych
strategii nauczania i prowadzone jest z zastosowa-
niem metod adekwatnych do za∏o˝onych celów,

9) program kszta∏cenia umo˝liwia pog∏´bienie wiedzy
przydatnej do wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej, w szczególnoÊci poprzez organizacj´ za-
j´ç fakultatywnych, wyk∏adów monograficznych,
sta˝y, wizyt studyjnych,

10) w programie kszta∏cenia uwzgl´dnia si´ wspó∏pra-
c´ mi´dzynarodowà,

11) w procesie kszta∏cenia uczelnia stosuje Europejski
System Transferu Punktów,

12) proces kszta∏cenia koƒczy si´ teoretycznym i prak-
tycznym egzaminem dyplomowym.

§ 3. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie kadry prowadzàcej kszta∏cenie:

1) uczelnia musi dysponowaç kadrà gwarantujàcà od-
powiedni poziom nauczania, zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami,

2) nauczanie przedmiotów z piel´gniarstwa i po∏o˝-
nictwa oraz praktyki prowadzà nauczyciele akade-
miccy, posiadajàcy prawo wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej oraz minimum rocznà prak-
tyk´ zawodowà, zgodnà z nauczanym przedmio-
tem,

3) nauczyciele przedmiotów wspó∏pracujà z prowa-
dzàcymi praktyki w zakresie kszta∏towania prak-
tycznych umiej´tnoÊci studentów,

4) nauczyciele akademiccy planujà w∏asny rozwój za-
wodowy, stale podnoszà kwalifikacje zawodowe,
poprzez kszta∏cenie kierunkowe odpowiednio w za-
kresie piel´gniarstwa lub po∏o˝nictwa albo nauk
medycznych, oraz kwalifikacje pedagogiczne,

5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim wa-
runki do ∏àczenia pracy dydaktycznej z prowadze-
niem badaƒ naukowych,

6) nauczyciele akademiccy podlegajà ocenie w zakre-
sie jakoÊci prowadzonego kszta∏cenia.

§ 4. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie bazy dydaktycznej:

1) uczelnia zapewnia struktur´ umo˝liwiajàcà spraw-
nà organizacj´ procesu dydaktycznego,

2) uczelnia posiada baz´ materialnà i dydaktycznà
o strukturze dostosowanej do liczby studentów,
w tym:

a) sale wyk∏adowe,

b) sale çwiczeƒ,

c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fi-
zjologii,

d) pracownie umiej´tnoÊci piel´gniarskich,

e) pracownie umiej´tnoÊci po∏o˝niczych,

f) pracownie informatyczne,

g) pracownie nauki j´zyków obcych,

h) bibliotek´ i czytelni´ wyposa˝one w aktualne pi-
Êmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin
oraz Internet,

3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studen-
tów:

a) zaplecze do realizacji çwiczeƒ praktycznej nauki
zawodu i praktyk zawodowych,

b) dost´p do obiektów sportowych, a zw∏aszcza do
sali gimnastycznej,

c) baz´ socjalnà,

4) przy doborze zak∏adów opieki zdrowotnej i innych
podmiotów realizujàcych praktycznà nauk´ zawo-
du uczelnia kieruje si´ mo˝liwoÊcià osiàgni´cia za-
∏o˝onych celów dydaktycznych i zapewnienia wy-
sokiej jakoÊci kszta∏cenia praktycznego, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci:

a) rodzaj i zakres udzielanych Êwiadczeƒ zdrowot-
nych,

b) liczb´ i kwalifikacje kadry piel´gniarskiej, po∏o˝-
nych,

c) urzàdzenie i wyposa˝enie zak∏adu,

d) wyposa˝enie stanowisk pracy w sprz´t i materia-
∏y medyczne, niezb´dne do kszta∏towania umie-
j´tnoÊci praktycznych studentów oraz ochrony
przed zaka˝eniem, urazem, wypadkiem,

e) prowadzenie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej,

f) wdra˝ane przez jednostk´ programy zapewnie-
nia jakoÊci,

g) organizacj´ warunków nauczania,

5) praktyczna nauka zawodu i praktyka organizowana
poza strukturà uczelni odbywa si´ na podstawie
umowy zawartej pomi´dzy uczelnià a podmiotem
realizujàcym zaj´cia praktyczne.
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§ 5. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie wewn´trznego systemu oceny ja-
koÊci kszta∏cenia:

1) w uczelni jest powo∏ana komisja do wewn´trznej
oceny jakoÊci kszta∏cenia w trybie ustalonym
w statucie uczelni,

2) przedmiotem oceny jest:

a) stopieƒ poinformowania studentów i nauczycie-
li o organizacji i przebiegu studiów, a w szczegól-
noÊci udost´pnienie:

— regulaminu studiów,

— planu nauczania,

— programu studiów wraz z wykazem wymaga-
nych praktycznych umiej´tnoÊci zawodo-
wych,

— harmonogramu praktyk,

— informacji o systemie oceniania studentów
w procesie kszta∏cenia praktycznego i proce-
durach odwo∏awczych,

b) warunki materialne procesu dydaktycznego,

c) stosowane metody i Êrodki dydaktyczne,

d) przydatnoÊç przekazywanej wiedzy i nabywa-
nych umiej´tnoÊci zawodowych,

e) obiektywnoÊç nauczycieli w ocenie post´pów
studenta,

3) ocena dokonywana jest na podstawie okreÊlonych
przez komisj´ narz´dzi,

4) przeprowadzona ocena jakoÊci kszta∏cenia podlega
analizie, a jej wyniki sà upowszechniane i uwzgl´d-
niane w doskonaleniu procesu kszta∏cenia,

5) uczelnia prowadzi dystansowà ocen´ przydatnoÊci
zawodowej absolwentów i badanie ich losów za-
wodowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax 694-62-06, 694-64-77

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl

e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2002 rok

nast´pujàcych wydawnictw:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏

Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06, 694-64-77

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym


