
Na podstawie art. 25d 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, z 2003 r. Nr 109,
poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Piel´gniarka, po∏o˝na zamierzajàca wykony-
waç indywidualnà praktyk´ lub indywidualnà specjali-
stycznà praktyk´ albo piel´gniarki, po∏o˝ne zamierza-
jàce udzielaç Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach gru-
powej praktyki, w celu uzyskania zezwolenia i jego
wpisu do rejestru indywidualnych praktyk i indywidu-
alnych specjalistycznych praktyk piel´gniarek, po∏o˝-
nych oraz rejestru grupowych praktyk piel´gniarek,
po∏o˝nych, sk∏adajà okr´gowej radzie piel´gniarek
i po∏o˝nych, w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce wykony-
wania praktyki, nast´pujàce dokumenty: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie
indywidualnej praktyki piel´gniarki, po∏o˝nej, in-
dywidualnej specjalistycznej praktyki piel´gniarki,
po∏o˝nej i jego wpis do rejestru indywidualnych
praktyk i indywidualnych specjalistycznych prak-
tyk piel´gniarek, po∏o˝nych, na formularzu we-
d∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, lub wniosek o wydanie zezwolenia na
wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek, po-
∏o˝nych i jego wpis do rejestru grupowych praktyk
piel´gniarek, po∏o˝nych, na formularzu wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia;

2) kopi´ „Prawa wykonywania zawodu piel´gniarki”
lub „Prawa wykonywania zawodu po∏o˝nej”; 

3) potwierdzajàcy posiadanie specjalizacji w okreÊlo-
nej dziedzinie piel´gniarstwa lub dziedzinie majà-
cej zastosowanie w ochronie zdrowia — w przy-
padku piel´gniarek, po∏o˝nych zamierzajàcych
wykonywaç praktyk´, w ramach której udzielaç
b´dà Êwiadczeƒ zdrowotnych wymagajàcych po-
siadania specjalizacji; 

4) potwierdzajàce prawo piel´gniarki lub po∏o˝nej
do korzystania z pomieszczenia, w którym ma byç

wykonywana indywidualna praktyka, indywidual-
na specjalistyczna praktyka albo grupowa prakty-
ka piel´gniarek, po∏o˝nych;

5) potwierdzajàce prawo piel´gniarki lub po∏o˝nej
do korzystania z pomieszczenia, w którym b´dà
przyjmowane wezwania, b´dzie przechowywana
dokumentacja medyczna, aparatura i sprz´t me-
dyczny wymagajàcy sterylizacji — w przypadku
gdy piel´gniarka, po∏o˝na zamierza wykonywaç
praktyk´ wy∏àcznie w miejscu wezwania;

6) uwierzytelnionà kopi´ umowy spó∏ki cywilnej lub
spó∏ki partnerskiej — w przypadku piel´gniarek,
po∏o˝nych zamierzajàcych udzielaç Êwiadczeƒ
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki;

7) opini´ w∏aÊciwego organu Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajà-
cych udzielanie w danym pomieszczeniu okreÊlo-
nych Êwiadczeƒ zdrowotnych. 

§ 2. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na lub piel´gniarki, po-
∏o˝ne, które zamierzajà równoczeÊnie wykonywaç in-
dywidualnà praktyk´ i indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ oraz udzielaç Êwiadczeƒ zdrowotnych w ra-
mach grupowej praktyki albo dwie z nich, w celu uzy-
skania zezwolenia i jego wpisu do rejestru, obowiàza-
ne sà z∏o˝yç odr´bny wniosek, o którym mowa w § 1
pkt 1, dla ka˝dej z tych praktyk.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na lub piel´gniarki, po∏o˝ne,
które zamierzajà wykonywaç indywidualnà praktyk´
i indywidualnà specjalistycznà praktyk´ oraz udzielaç
Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
w kilku pomieszczeniach, obowiàzane sà przedstawiç
dane, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 7, dla ka˝dego
z tych pomieszczeƒ.

§ 3. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych,
w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce wykonywania prakty-
ki, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1,
podejmuje uchwa∏´ o wydaniu zezwolenia na wyko-
nywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu do re-
jestru albo odmowie wydania zezwolenia, w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia dokumentów, o których mowa
w § 1.

2. Na podstawie uchwa∏y o wydaniu zezwolenia na
wykonywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu
do rejestru okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych
wydaje niezw∏ocznie piel´gniarce, po∏o˝nej zezwole-
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————————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania w sprawach wydawania zezwoleƒ
i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk
i grupowych praktyk piel´gniarek i po∏o˝nych oraz danych obj´tych wpisem do rejestru



nie na wykonywanie praktyki oraz zaÊwiadczenie o je-
go wpisie do rejestru.

3. W przypadku grupowej praktyki piel´gniarek,
po∏o˝nych zezwolenie i zaÊwiadczenie, o których mo-
wa w ust. 2, okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych
wydaje ka˝dej piel´gniarce, po∏o˝nej b´dàcej wspólni-
kiem spó∏ki.

4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1,
okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych wydaje
piel´gniarce, po∏o˝nej lub piel´gniarkom, po∏o˝-
nym zezwolenie i zaÊwiadczenie, o których mowa
w ust. 2, odr´bnie dla indywidualnej praktyki, indy-
widualnej specjalistycznej praktyki i grupowej prak-
tyki.

5. Wzory zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 2, stanowià za∏àczniki nr 3—9 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Rejestr indywidualnych praktyk i indywidu-
alnych specjalistycznych praktyk oraz rejestr grupo-
wych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych prowadzone sà
w systemie ewidencyjno-informatycznym. Wpisowi
do rejestrów podlegajà nast´pujàce dane:

1) numer wpisu do rejestru;

2) imi´ (imiona) i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej;

3) numer rejestru piel´gniarki, po∏o˝nej w okr´gowej
izbie piel´gniarek i po∏o˝nych;

4) numer prawa wykonywania zawodu;

5) numer dyplomu posiadanej specjalizacji oraz dzie-
dzina specjalizacji — w przypadku udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych wymagajàcych posiada-
nia specjalizacji;

6) oznaczenie rodzaju praktyki;

7) numer i data uchwa∏y okr´gowej rady piel´gnia-
rek i po∏o˝nych o wydaniu zezwolenia na wykony-
wanie praktyki i dokonaniu jego wpisu do rejestru
oraz numery i daty uchwa∏ o zmianie wpisu;

8) adres praktyki i adresy miejsca jej wykonywania
albo udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach
grupowej praktyki piel´gniarek i po∏o˝nych; 

9) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elek-
tronicznej; 

10) adres do korespondencji; 

11) adres miejsca przyjmowania wezwaƒ;

12) adres miejsca przechowywania dokumentacji me-
dycznej, aparatury i sprz´tu medycznego wyma-
gajàcego sterylizacji — w przypadku praktyki wy-
konywanej wy∏àcznie w miejscu wezwania; 

13) nazwa organu sanitarnego oraz numer i data wy-
dania opinii o spe∏nieniu warunków umo˝liwiajà-
cych udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych w odnie-
sieniu do danego pomieszczenia; 

14) numer i data uchwa∏y okr´gowej rady piel´gnia-
rek i po∏o˝nych o cofni´ciu zezwolenia na wykony-
wanie praktyki i skreÊleniu zezwolenia z rejestru.

2. Rejestr jest jawny.

§ 5. 1. W przypadku gdy piel´gniarka, po∏o˝na za-
mierza:

1) wykonywaç praktyk´ w innej dziedzinie piel´gniar-
stwa lub dziedzinie majàcej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia ni˝ dziedzina wpisana do rejestru,

2) udzielaç Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach gru-
powej praktyki w jednej z dziedzin piel´gniarstwa
lub dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie
zdrowia niewpisanych do rejestru 

— obowiàzana jest ponownie z∏o˝yç wniosek o wy-
danie zezwolenia.

2. W przypadku gdy piel´gniarka, po∏o˝na zaprze-
staje udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach
grupowej praktyki, piel´gniarki, po∏o˝ne zamierzajàce
nadal udzielaç Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach tej
grupowej praktyki obowiàzane sà ponownie z∏o˝yç
wniosek o wydanie zezwolenia.

3. W przypadku gdy piel´gniarka, po∏o˝na zamie-
rza wykonywaç praktyk´ w innym pomieszczeniu ni˝
pomieszczenie wpisane do rejestru, obowiàzana jest
powiadomiç o tym na piÊmie okr´gowà rad´ piel´-
gniarek i po∏o˝nych, która wyda∏a zezwolenie i doko-
na∏a jego wpisu do rejestru, oraz do∏àczyç opini´,
o której mowa w § 1 pkt 7.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3,
okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych po sprawdze-
niu przedstawionych jej danych, na podstawie podj´-
tej uchwa∏y, wydaje nowe zezwolenie i zaÊwiadczenie
o jego wpisie do rejestru albo dokonuje wpisu no-
wych danych lub zmiany danych wpisanych do reje-
stru i wydaje zaÊwiadczenie o wpisie, albo odmawia
wydania zezwolenia, wpisania nowych danych lub
zmiany danych wpisanych do rejestru.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 602)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Dziennik Ustaw Nr 65 — 3890 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3891 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3892 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3893 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3894 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3895 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3896 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3897 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3898 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3899 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3900 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3901 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3902 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 3

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3903 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 4

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3904 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 5

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3905 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 6

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3906 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 7

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3907 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3908 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 8

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3909 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3910 — Poz. 602

Za∏àcznik nr 9

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3911 — Poz. 602



Dziennik Ustaw Nr 65 — 3912 — Poz. 602

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi 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.)
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