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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu 
piel´gniarki, po∏o˝nej przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 11 ust. 8 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. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego, konieczny
do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej przez
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
obejmuje:

1) porozumiewanie si´ z pacjentem, jego rodzinà i bli-
skimi, cz∏onkami zespo∏u terapeutycznego oraz in-
nymi wspó∏pracownikami w sprawach dotyczà-
cych pacjenta,

2) rozumienie tekstu  pisanego, w tym korzystanie
z dokumentacji medycznej, fachowej literatury i pi-
Êmiennictwa oraz przepisów prawnych regulujà-
cych wykonywanie zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,

3) umiej´tnoÊç pisania, szczególnie w zakresie po-
prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

§ 2. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego, o którym
mowa w § 1, konieczny do wykonywania zawodu pie-
l´gniarki, obejmuje w szczególnoÊci umiej´tnoÊci do-
tyczàce:

1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozpo-
znawanie problemów zdrowotnych pacjentów
(podopiecznych) oraz niezb´dnych do podj´cia
dzia∏aƒ piel´gnacyjnych,

2) scharakteryzowania objawów patologicznych wy-
st´pujàcych u pacjentów ze strony poszczególnych
uk∏adów i narzàdów,

3) formu∏owania diagnozy oraz przedstawienia infor-
macji na temat planu opieki piel´gniarskiej, a tak˝e
oceny rezultatów tej opieki,

4) informowania pacjentów, ich rodzin i bliskich
o przygotowaniu do badaƒ diagnostycznych, ich
celu, przebiegu i oczekiwanym zakresie wspó∏dzia-
∏ania z osobami wykonujàcymi badanie,

5) reagowania na zg∏aszane potrzeby,

6) odczytania i interpretacji wyników wykonanych po-
miarów i testów,

7) omówienia niezb´dnych dzia∏aƒ w zakresie umac-
niania zdrowia oraz w profilaktyce chorób,

8) udzielania wskazówek i porad dotyczàcych post´-
powania pacjentów w najcz´Êciej spotykanych
chorobach i dysfunkcjach oraz udzia∏u pacjentów
w rehabilitacji,

9) pisemnego opracowania materia∏ów edukacyj-
nych,

10) analizowania dokumentacji medycznej i dokumen-
towania dzia∏aƒ piel´gniarki.

§ 3. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego, o którym
mowa w § 1, konieczny do wykonywania zawodu po-
∏o˝nej, obejmuje w szczególnoÊci umiej´tnoÊci doty-
czàce:

1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zgroma-
dzenie niezb´dnych danych o ci´˝arnej, rodzàcej,
po∏o˝nicy i jej dziecku oraz kobiecie zdrowej, cho-
rej ginekologicznie, ich analizy i interpretacji celem

3) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji tele-
technicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablo-
wych w studzienkach i komorach kablowych,

4) s∏u˝ba pod ziemià lub wodà,

5) nara˝enie na promieniowanie jonizujàce,

6) nara˝enie na py∏y lub aerozole rozpuszczalnych so-
li metali ci´˝kich,

7) nara˝enie na dzia∏anie pól elektromagnetycznych
wysokiej cz´stotliwoÊci od 0,1 MHz do
300 000 MHz w strefie zagro˝enia,

8) pe∏nienie sta∏ych dy˝urów przy obs∏udze êróde∏
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
cz´stotliwoÊci od 0,2 MHz do 300 000 MHz w wa-

runkach zmieniajàcego si´ nat´˝enia na granicy
strefy zagro˝enia i strefy poÊredniej,

9) s∏u˝ba na wysokoÊci powy˝ej 2 m i w wykopach
o g∏´bokoÊci poni˝ej 2 m od poziomu terenu,

10) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii ka-
blowych w os∏onie o∏owiowej.

4. Szkodliwe dla zdrowia lub ucià˝liwe warunki
s∏u˝by uprawniajàce do dodatku w wysokoÊci przewi-
dzianej dla IV stopnia szkodliwoÊci:

— nara˝enie na dzia∏anie benzydyny, alfa- i beta-naf-
tyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych
czynników o analogicznym dzia∏aniu, jeÊli zostanie
to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.



okreÊlenia potrzeb i problemów zdrowotnych oraz
podj´cia dzia∏aƒ piel´gnacyjnych lub po∏o˝ni-
czych,

2) przygotowania kobiety do porodu oraz komuniko-
wania si´ podczas prowadzenia porodu,

3) scharakteryzowania zaobserwowanych objawów
patologicznych i patologii po∏o˝niczych,

4) formu∏owania diagnozy oraz przedstawienia infor-
macji na temat planu opieki, a tak˝e oceny rezulta-
tów tej opieki,

5) informowania pacjentek, ich rodzin i bliskich o przy-
gotowaniu do badaƒ diagnostycznych, ich celu,
przebiegu i oczekiwanym zakresie wspó∏dzia∏ania
z osobami wykonujàcymi badanie,

6) reagowania na zg∏aszane potrzeby,

7) odczytania i interpretacji wyników wykonanych po-
miarów i testów,

8) omówienia niezb´dnych dzia∏aƒ w zakresie umac-
niania zdrowia i profilaktyce chorób oraz patologii
po∏o˝niczych,

9) komunikowania si´ i prowadzenia poradnictwa na
temat rozrodu i metod planowania rodziny w okre-
sie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie
biologicznym, wychowawczym i spo∏ecznym,

10) komunikowania si´ z kobietà i rodzinà w sytuacjach
trudnych, zwiàzanych z prokreacjà i w zakresie pro-

mowania pozytywnych postaw wobec w∏asnej
p∏ciowoÊci i p∏odnoÊci,

11) udzielania wskazówek i porad dotyczàcych post´-
powania pacjentek w najcz´Êciej spotykanych cho-
robach i dysfunkcjach oraz ich udzia∏u w rehabilita-
cji,

12) pisemnego opracowania materia∏ów edukacyj-
nych,

13) analizowania dokumentacji medycznej  i dokumen-
towania dzia∏aƒ po∏o˝nej.

§ 4. ZnajomoÊç j´zyka polskiego powinna wyra˝aç
si´ umiej´tnoÊcià budowania tekstów poprawnych
pod wzgl´dem gramatycznym, ortograficznym i inter-
punkcyjnym.

§ 5. ZnajomoÊç j´zyka polskiego ponadto powinna
umo˝liwiaç piel´gniarce, po∏o˝nej, b´dàcej obywate-
lem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynne
uczestnictwo w naradach i szkoleniach oraz innych for-
macjach kszta∏cenia podyplomowego i ustawicznego.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

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

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, ˝e stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. 
Nr 121, poz. 591 z póên. zmianami) jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, a mianowicie:
1. banki oraz zak∏ady ubezpieczeƒ,
2. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach 

powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
3. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
4. spó∏ki akcyjne,
5. pozosta∏e jednostki, które w poprzedzajàcym roku obrotowym, za który sporzàdzono sprawozdania finansowe,

spe∏ni∏y co najmniej dwa z nast´pujàcych warunków:
a) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏ne etaty wnios∏o co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi∏a równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej

2 500 000 EURO,
c) przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowi∏y

równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO,
zobowiàzane sà do og∏oszenia rocznego sprawozdania finansowego w MONITORZE POLSKIM „B”.

Kierownik jednostki, w ciàgu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, obowiàzany jest z∏o˝yç
do publikacji:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• sprawozdanie z przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy,
• opini´ bieg∏ego rewidenta,
• odpis uchwa∏y bàdê postanowienia organu zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

i podziale zysku lub pokryciu straty.
Nale˝noÊç za us∏ug´ zale˝na jest od obj´toÊci sprawozdania.
Koszt 1 strony og∏oszeniowej w Monitorze Polskim „B” wynosi 522,50 z∏ + VAT.
Prosimy o za∏àczenie oÊwiadczenia upowa˝niajàcego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie przyjmujemy przedp∏at. Nale˝noÊç prosimy uiÊciç w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania wyceny.
Nasz adres:
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii GP KPRM
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
tel. 0-prefix-22 694-67-36


