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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia 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 wprowa-
dzonych:

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

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 niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji 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),

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

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 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 57, poz. 602),

7) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy
o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969),

8) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy
zmieniajàcej ustaw´ o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029),

9) ustawà z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

10) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1237),

11) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225,
poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97),

12) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
Nr 175, poz. 1461),

13) ustawà z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237),

14) ustawà z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

15) ustawà z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw´ o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustaw´ o konsultantach
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 25 sierpnia 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 33—36 i art. 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 za-
wodu przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zachowuje te uprawnienia.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na, która uzyska
kwalifikacje zawodowe wymagane do
otrzymania prawa wykonywania za-
wodu w okresie 3 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, otrzymuje prawo wy-
konywania zawodu na podstawie do-
tychczas obowiàzujàcych przepisów.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na, która rozpocz´-
∏a specjalizacj´ na podstawie dotych-
czas obowiàzujàcych przepisów, odby-
wa jà zgodnie z tymi przepisami.
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Art. 35. Do post´powaƒ dotyczàcych uzyskania,
pozbawiania, zawieszania prawa wyko-
nywania zawodu, wszcz´tych i nie zakoƒ-
czonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

Art. 36. Piel´gniarka, po∏o˝na, która prowadzi in-
dywidualnà praktyk´ na podstawie do-
tychczas obowiàzujàcych przepisów, obo-
wiàzana jest uzyskaç zezwolenie, o któ-
rym mowa w art. 25 ust. 1, w terminie
1 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”

„Art. 38. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zacho-
wujà moc przepisy dotychczas obowià-
zujàce, o ile nie sà sprzeczne z ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà 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 stycz-
nia 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 nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115),
które stanowià:

„Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w niniejszej usta-
wie 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∏o-
szenia.”;

4) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), które stanowià:

„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∏o-
szenia, 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. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
który stanowi:

„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 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 usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastà-
pienia przez akty wydane na podstawie
niniejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem 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 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), któ-
re stanowià:

„Art. 2. Od roku szkolnego 2003/2004 nie przepro-
wadza 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.”

„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 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., oraz art. 1 pkt 7 i 9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.”;
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8) art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969),
który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 2
pkt 2 wchodzi w ˝ycie z mocà od dnia 1 lip-
ca 2001 r.”;

9) art. 4—7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
ustawy zmieniajàcej ustaw´ o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029), które
stanowià:

„Art. 4. Limity miejsc szkoleniowych, o których
mowa w art. 10w ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1 niniejszej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
na rok 2003 oraz kwot´ dofinansowania
jednego miejsca szkoleniowego w roku
2003 minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
og∏osi w terminie 2 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zezwolenia na wykonywanie indy-
widualnej, indywidualnej specjalistycznej
oraz grupowej praktyki piel´gniarek i po-
∏o˝nych sà równowa˝ne zezwoleniom na
wykonywanie indywidualnej, indywidual-
nej specjalistycznej oraz grupowej prakty-
ki piel´gniarek i po∏o˝nych, wydanym we-
d∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach wy-
danych na podstawie art. 25d ustawy,
o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 6. 1. Kszta∏cenie podyplomowe piel´gniarek
i po∏o˝nych rozpocz´te przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy jest prowadzo-
ne na dotychczasowych zasadach, do
czasu jego zakoƒczenia.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 6 ustawy,
o której mowa w art. 1 niniejszej usta-
wy, zachowujà moc do czasu wydania
przepisów wykonawczych na podstawie
art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 ni-
niejszej ustawy, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 220 i 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177), które stanowià:

„Art. 220. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamó-
wienia wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy oraz post´powaƒ
odwo∏awczych i kontroli, które ich
dotyczà, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

2. Do umów w sprawach zamówieƒ 
publicznych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.”

„Art. 227. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczàcym prze-

kazywania wst´pnego og∏oszenia in-
formacyjnego Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31
ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40
ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 49 ust. 3,

3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym
przekazywania og∏oszenia o zamó-
wieniu Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3,
art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie doty-
czàcym zawiadamiania o wyborze
oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2,
art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116
ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczàcym prze-
kazywania okresowego og∏oszenia
informacyjnego Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europej-
skich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133,
art. 134, art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie doty-
czàcym niedope∏nienia obowiàzku
przekazania og∏oszenia o zamówie-
niu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedsta-
wiania Komisji Europejskiej roczne-
go sprawozdania o funkcjonowaniu
systemu zamówieƒ,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177,
art. 178 

— które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r.”;

11) art. 11—13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-
nej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92,
poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237), które sta-
nowià:

„Art. 11. 1. Szko∏a wy˝sza mo˝e prowadziç studia
zawodowe na kierunku piel´gniarstwo
lub po∏o˝nictwo, przeznaczone dla pie-
l´gniarek, po∏o˝nych, które posiadajà
Êwiadectwo dojrza∏oÊci i ukoƒczy∏y li-
ceum medyczne lub szko∏´ policealnà
albo szko∏´ pomaturalnà, kszta∏càcà
w zawodzie piel´gniarki, po∏o˝nej.

2. Studia, o których mowa w ust. 1, mo-
gà trwaç krócej ni˝ 6 semestrów, je˝eli
po ich ukoƒczeniu piel´gniarka, po∏o˝-
na uzyska wiedz´, kwalifikacje i umie-
j´tnoÊci odpowiadajàce wiedzy, kwali-
fikacjom i umiej´tnoÊciom uzyskiwa-
nym po ukoƒczeniu studiów, o których
mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, o której
mowa w art. 1 ustawy niniejszej.

3. Studia, o których mowa w ust. 1, sà
prowadzone w systemie stacjonarnym
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lub niestacjonarnym. TreÊci progra-
mowe studiów realizowanych w syste-
mie stacjonarnym i niestacjonarnym
sà takie same, przy czym czas trwania
studiów prowadzonych w systemie
niestacjonarnym nie mo˝e byç krótszy
ni˝ czas trwania studiów prowadzo-
nych w systemie stacjonarnym.

4. Dokumentem potwierdzajàcym posia-
danie kwalifikacji przez absolwenta
studiów, o których mowa w ust. 1, na
kierunku piel´gniarstwo jest dyplom
licencjata piel´gniarstwa, a studiów na
kierunku po∏o˝nictwo — dyplom licen-
cjata po∏o˝nictwa.

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o któ-
rych mowa w ust. 1, zostanie przepro-
wadzona na rok akademicki 2010/2011.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki prowadzenia stu-
diów, o których mowa w ust. 1, w tym
w szczególnoÊci:

1) Êwiadectwa i dyplomy uzyskane
przez piel´gniarki i po∏o˝ne upraw-
niajàce do podj´cia studiów,

2) minimalnà d∏ugoÊç kszta∏cenia uza-
le˝nionà od ukoƒczonej szko∏y,

3) warunki i sposób ustalania progra-
mu nauczania, w tym wymiaru zaj´ç
teoretycznych i praktycznych,
w oparciu o porównanie standar-
dów nauczania dla kierunków stu-
diów piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo,
okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, z programem kszta∏cenia zre-
alizowanym w ukoƒczonej szkole,

4) warunki i sposób zaliczania zaj´ç
praktycznych i praktyki zawodowej,
w oparciu o doÊwiadczenie zawo-
dowe,

5) sposób i tryb przeprowadzania teo-
retycznego i praktycznego egzami-
nu koƒczàcego studia

— bioràc pod uwag´ zapewnienie re-
alizacji wszystkich treÊci kszta∏cenia
zawartych w standardach nauczania,
a tak˝e zapewnienie w∏aÊciwej jakoÊci
i dost´pnoÊci kszta∏cenia.

Art. 12. Do dnia 31 grudnia 2004 r. szko∏y wy˝sze,
które przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy rozpocz´∏y kszta∏cenie na kierunku
piel´gniarstwo lub po∏o˝nictwo przezna-
czone dla piel´gniarek lub po∏o˝nych,
które posiadajà Êwiadectwo dojrza∏oÊci
i ukoƒczy∏y liceum medyczne lub szko∏´
policealnà albo szko∏´ pomaturalnà,
kszta∏càcà w zawodzie piel´gniarki i po-
∏o˝nej, dostosujà to kszta∏cenie do wa-
runków okreÊlonych w art. 11.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 6 i 7, które wchodzà w ˝ycie z dniem
30 kwietnia 2004 r., oraz art. 3 pkt 4—6
i art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

12) art. 73 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 90 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636,
z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97), które stanowià:

Art. 73. „1. Zezwolenia, licencje i zgody na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
udzielone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej zachowujà wa˝noÊç do
dnia up∏ywu terminu, na który zosta∏y
udzielone.”

„3. Przedsi´biorców, którzy w dniu wejÊ-
cia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej posiadajà wa˝ne
zezwolenie na wykonywanie dzia∏alno-
Êci gospodarczej, okreÊlonej w usta-
wach, o których mowa w art. 5, 16, 18,
20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54,
61—63, wpisuje si´ z urz´du do reje-
stru dzia∏alnoÊci regulowanej, okreÊlo-
nego w tych ustawach zgodnie z zakre-
sem zezwoleƒ, o ile z przepisów usta-
wy nie wynika szerszy zakres wykony-
wania dzia∏alnoÊci.”

„5. Do dnia dor´czenia przedsi´biorcy za-
Êwiadczenia o dokonaniu wpisu do re-
jestru dzia∏alnoÊci regulowanej zacho-
wujà moc zezwolenia na wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej wydane
na podstawie ustaw, o których mowa
w ust. 3.”

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1, 3 i 4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.;

3) (uchylony).”;

13) art. 3—5, 7 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-
nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461), które stanowià:

„Art. 3. Podmioty prowadzàce przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy kszta∏cenie podyplo-
mowe piel´gniarek i po∏o˝nych oraz leka-
rzy i lekarzy dentystów, które:

1) nie zosta∏y wpisane do w∏aÊciwego re-
jestru podmiotów prowadzàcych kszta∏-
cenie podyplomowe,
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2) na podstawie przepisów zmienionych
niniejszà ustawà majà obowiàzek uzy-
skania wpisu do odpowiedniego reje-
stru

— mogà prowadziç kszta∏cenie podyplo-
mowe bez uzyskania tego wpisu wy∏àcz-
nie do dnia zakoƒczenia cyklu kszta∏cenia
nast´pujàcego po dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 4. Bezterminowe zatwierdzenie programu
kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych doko-
nane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
uznaje si´ za wa˝ne przez 6 lat od dnia wy-
dania decyzji administracyjnej o zatwier-
dzeniu tego programu, chyba ˝e b´dzie
konieczne ponowne jego zatwierdzenie,
w przypadkach okreÊlonych w art. 10f
ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. 1. Podmioty prowadzàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy kszta∏cenie po-
dyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych
oraz lekarzy i lekarzy dentystów wpisa-
ne do w∏aÊciwych rejestrów podmiotów
prowadzàcych kszta∏cenie podyplomo-
we uznaje si´ za wpisane do tych reje-
strów zgodnie z wymaganiami okreÊlo-
nymi niniejszà ustawà.

2. Podmioty wykonujàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy praktyk´ piel´-
gniarki, po∏o˝nej, praktyk´ lekarza, leka-
rza dentysty wpisane do w∏aÊciwego re-
jestru praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych,
rejestru praktyk lekarskich uznaje si´ za
wpisane do tych rejestrów zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi niniejszà
ustawà.

3. ZaÊwiadczenia o wpisie do rejestrów,
o których mowa w ust. 1 i 2, wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, za-
chowujà wa˝noÊç.”

„Art. 7. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pro-
wadzi si´ na podstawie przepisów dotych-
czasowych.”

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 20 i art. 2 pkt 8, w zakresie
art. 50a ust. 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

14) art. 4 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237),
które stanowià:

„Art. 4. Post´powanie wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy toczà si´ na podstawie przepisów
dotychczasowych.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 20 paê-
dziernika 2007 r.”;

15) art. 22 ust. 1 i art. 38—40 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33),
które stanowià:

Art. 22. „1. Osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zosta∏y skierowane na szkole-
nie, sta˝ i przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy, kontynuujà je na za-
sadach okreÊlonych w dotychczaso-
wych przepisach.”

„Art. 38. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy na
podstawie umowy zawartej z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
przekazuje w 2009 r., na wyodr´bniony
rachunek bankowy Ministerstwa Zdro-
wia, Êrodki Funduszu Pracy w kwocie
567 583 tys. z∏ z przeznaczeniem
w 2009 r. na:

1) sta˝e podyplomowe oraz szkolenia
specjalizacyjne lekarzy i lekarzy
dentystów, o których mowa w prze-
pisach o zawodach lekarza i lekarza
dentysty;

2) sta˝e podyplomowe oraz specjaliza-
cje piel´gniarek i po∏o˝nych, o któ-
rych mowa w przepisach o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po-
winna okreÊlaç w szczególnoÊci tryb
przekazywania otrzymanych Êrodków
oraz ich rozliczenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
przekazuje na podstawie umów zawar-
tych z:

1) marsza∏kami województw,

2) wojewodami,

3) jednostkami organizacyjnymi pro-
wadzàcymi specjalizacje, o których
mowa w art. 16 ust. 1a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, oraz pod-
miotami uprawnionymi do szkole-
nia specjalizacyjnego, o których
mowa w art. 16 ust. 4a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty,

4) organizatorami kszta∏cenia, o któ-
rych mowa w art. 10w ustawy z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej

— Êrodki, o których mowa w ust. 1, na
cele okreÊlone w ust. 1.

Art. 39. Wydatki faktycznie poniesione w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy przeznaczone odpowied-
nio z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
oraz wojewoda — na sta˝e podyplo-
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mowe oraz szkolenia specjalizacyjne
lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, a tak˝e sta˝e po-
dyplomowe oraz specjalizacje piel´-
gniarek i po∏o˝nych, o których mowa
w przepisach o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej,

2) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
na zasi∏ki i Êwiadczenia przedemery-
talne oraz zasi∏ki pogrzebowe wraz
z kosztami obs∏ugi ich wyp∏at przez
ZUS, o których mowa w przepisach
o Êwiadczeniach przedemerytalnych,

3) wojewoda — na dofinansowanie kosz-
tów kszta∏cenia m∏odocianych pra-
cowników, o których mowa w art. 70b
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty

— sà refundowane przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw pracy ze Êrodków Fundu-
szu Pracy w ramach wydatków uj´tych
w planie finansowym Funduszu.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 39, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, z mocà od
dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2009 r.;

3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

16) art. 13, 17 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw´ o akre-
dytacji w ochronie zdrowia oraz ustaw´ o konsul-
tantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76,
poz. 641), które stanowià:

„Art. 13. Do dokumentacji medycznej sporzàdzo-
nej i udost´pnionej przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.”

„Art. 17. Akty wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 18 ust. 8 i 9, art. 19b ust. 2 i art. 66a

ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej,

2) art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej,

3) art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty

— zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝y-
cie aktów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 30 i art. 40 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 1 stycznia
2011 r.”

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 ust. 1 i art. 12, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykony-
wania zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej.

Art. 2. Zawody piel´gniarki i po∏o˝nej sà zawoda-
mi 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”.

3.2) Ilekroç w ustawie jest mowa o „paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej”, nale˝y przez to ro-
zumieç równie˝ „paƒstwo cz∏onkowskie Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacj´ Szwajcarskà”.

4.3) Ilekroç w ustawie jest mowa o „obywatelach
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej”, nale˝y przez
to rozumieç równie˝ „cz∏onków ich rodzin” w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz
z 2008 r. Nr 216, poz. 1367) oraz obywateli paƒstw trze-
cich posiadajàcych zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póên. zm.4)).

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu piel´gniarki pole-
ga na udzielaniu przez osob´ posiadajàcà wymagane
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumen-
tami, Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci
Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, 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 diagnosty-
ki, leczenia i rehabilitacji;

5) samodzielne udzielanie w okreÊlonym zakresie
Êwiadczeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych;

6) edukacj´ zdrowotnà.

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 92, poz. 885), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. doty-

czàcej wzajemnego uznawania dyplomów, Êwiadectw
i innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
kwalifikacji piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´
ogólnà, ∏àcznie ze Êrodkami majàcymi na celu u∏atwie-
nie skutecznego wykonywania prawa przedsi´biorczo-
Êci i swobody Êwiadczenia us∏ug (Dz. Urz. WE L 176
z 15.07.1977, z póên. zm.),

2) dyrektywy 77/453/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. doty-
czàcej koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych w zakresie dzia∏alnoÊci piel´-
gniarek odpowiedzialnych za opiek´ ogólnà (Dz. Urz.
WE L 176 z 15.07.1977, z póên. zm.),

3) dyrektywy 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. doty-
czàcej wzajemnego uznawania dyplomów, Êwiadectw
i innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
kwalifikacji w zakresie po∏o˝nictwa i zawierajàcej Êrodki
majàce na celu u∏atwienie skutecznego wykonywania
prawa przedsi´biorczoÊci i swobody Êwiadczenia us∏ug
(Dz. Urz. WE L 033 z 11.02.1980, z póên. zm.),

4) dyrektywy 80/155/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. doty-
czàcej koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych odnoszàcych si´ do podej-
mowania i wykonywania dzia∏alnoÊci przez po∏o˝ne
(Dz. Urz. WE L 33 z 11.02.1980, z póên. zm.),

5) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniajà-
cej dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogól-
nego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz
dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG,
80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´gniarki ogólnej,
lekarza dentysty, lekarza weterynarii, po∏o˝nej, architek-
ta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia
2009 r. (poz. 1217)

USTAWA

z dnia 5 lipca 1996 r.

o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej1)I)

———————
2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.
o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 paêdziernika 2007 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95,
poz. 790.
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3. Za wykonywanie zawodu piel´gniarki przez
osob´, o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝:

1) nauczanie zawodu piel´gniarki;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dzie-
dzinie piel´gniarstwa;

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 dokumen-
tami, Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci
Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pro-
mocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietà, kobietà
ci´˝arnà, rodzàcà i po∏o˝nicà oraz noworodkiem.

2.5) Udzielanie Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1,
po∏o˝na wykonuje przede wszystkim przez:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjno-zdrowotnej
w zakresie przygotowania do ˝ycia w rodzinie, me-
tod planowania rodziny oraz ochrony macierzyƒ-
stwa i ojcostwa;

2) rozpoznawanie cià˝y i sprawowanie opieki nad ko-
bietà w przebiegu cià˝y fizjologicznej oraz prze-
prowadzanie badaƒ niezb´dnych w monitorowa-
niu cià˝y fizjologicznej;

3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcze-
Êniejszego rozpoznania cià˝y wysokiego ryzyka;

4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monito-
rowanie p∏odu z wykorzystaniem aparatury me-
dycznej;

5) przyjmowanie porodu si∏ami natury wraz z naci´-
ciem i szyciem naci´tego krocza;

6) podejmowanie koniecznych dzia∏aƒ w sytuacjach
nag∏ych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyj´-
cie porodu z po∏o˝enia miednicowego oraz r´czne
wydobycie ∏o˝yska;

7) sprawowanie opieki nad matkà i monitorowanie
przebiegu okresu poporodowego;

8) badanie noworodków i opiek´ nad nimi;

9) realizacj´ zleceƒ lekarskich w procesie diagnosty-
ki, leczenia i rehabilitacji;

10) samodzielne udzielanie w okreÊlonym zakresie
Êwiadczeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych;

11) profilaktyk´ chorób kobiecych i patologii po∏o˝ni-
czych.

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;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dzie-
dzinie opieki po∏o˝niczej;

3) kierowanie pracà zawodowà piel´gniarek i po∏o˝-
nych.

Art. 6.6) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaj i zakres Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 i art. 5 ust. 2
pkt 10, udzielanych przez piel´gniark´ albo po∏o˝nà
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci: rodzaj Êwiadczeƒ, do udzielania któ-
rych wymagane sà dodatkowe kwalifikacje uzyskane
w toku kszta∏cenia podyplomowego, wraz z okreÊle-
niem tych kwalifikacji, rodzaje materia∏ów pobiera-
nych do celów diagnostycznych, wykaz badaƒ dia-
gnostycznych do przeprowadzania oraz wykaz leków,
do podawania których samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego jest uprawniona piel´gniarka i po∏o˝na.

Rozdzia∏ 2

Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych

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

2. Szko∏à piel´gniarskà w rozumieniu ustawy jest,
prowadzàca kszta∏cenie w zawodzie piel´gniarki:

1) szko∏a pomaturalna;

2) (uchylony);7)

3) szko∏a wy˝sza, prowadzàca kszta∏cenie w formie:

a)8) studiów magisterskich jednolitych lub uzupe∏-
niajàcych lub

b) studiów wy˝szych zawodowych.

3. Szko∏à po∏o˝nych w rozumieniu ustawy jest,
prowadzàca kszta∏cenie w zawodzie po∏o˝nej:

1) szko∏a pomaturalna;

2) (uchylony);9)

3) szko∏a wy˝sza, prowadzàca kszta∏cenie w formie:

a)10) studiów magisterskich jednolitych lub uzu-
pe∏niajàcych lub

b) studiów wy˝szych zawodowych.

———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniar-
ki i po∏o˝nej oraz ustawy zmieniajàcej ustaw´ o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 12 lipca 2003 r.

———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
7) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 5.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
9) Przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 5.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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4.11) Kszta∏cenie w szkole piel´gniarskiej, o której
mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, oraz szkole po∏o˝nych,
o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, trwa co najmniej
3 lata i obejmuje co najmniej 4 600 godzin kszta∏cenia
zawodowego, w tym kszta∏cenie kliniczne stanowi co
najmniej jednà drugà, a zaj´cia teoretyczne co naj-
mniej jednà trzecià wymiaru kszta∏cenia.

5.12) Kszta∏cenie w szkole po∏o˝nych, o której mo-
wa w ust. 3 pkt 3 lit. b, osoby posiadajàcej jeden z do-
kumentów potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
wymienionych w za∏àczniku 5.2.2 do dyrektywy
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22,
z póên. zm.) trwa co najmniej 18 miesi´cy i obejmuje
t´ cz´Êç programu kszta∏cenia po∏o˝nych, która nie zo-
sta∏a zrealizowana w ramach równowa˝nego kszta∏ce-
nia w szkole piel´gniarskiej.

6.12) W trakcie kszta∏cenia teoretycznego student
zdobywa wiedz´ zawodowà, doÊwiadczenie i umiej´t-
noÊci niezb´dne do planowania, organizowania
i sprawowania opieki zdrowotnej oraz oceny dzia∏aƒ
z tym zwiàzanych.

7.12) W trakcie kszta∏cenia klinicznego student uczy
si´ sprawowania kompleksowej opieki zdrowotnej ja-
ko cz∏onek zespo∏u, w bezpoÊrednim kontakcie z oso-
bami zdrowymi i chorymi.

8.12) Kszta∏cenie kliniczne odbywa si´ w zak∏adach
opieki zdrowotnej, pod kierunkiem wyk∏adowców pie-
l´gniarstwa lub po∏o˝nictwa oraz przy pomocy innych
specjalistów, w szczególnoÊci piel´gniarek i po∏o˝-
nych. Kszta∏cenie kliniczne jest praktykà w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wy˝szym.

Art. 8. 1. Absolwent szko∏y piel´gniarskiej, o której
mowa w art. 7 ust. 2:

1) w pkt 1 — uzyskuje tytu∏ zawodowy piel´gniarki;

2)13) w pkt 3 lit. a — uzyskuje tytu∏ zawodowy magi-
stra piel´gniarstwa;

3)13) w pkt 3 lit. b — uzyskuje tytu∏ zawodowy licen-
cjata piel´gniarstwa.

2. Absolwent szko∏y po∏o˝nych, o której mowa
w art. 7 ust. 3:

1) w pkt 1 — uzyskuje tytu∏ zawodowy po∏o˝nej;

2)14) w pkt 3 lit. a — uzyskuje tytu∏ zawodowy magi-
stra po∏o˝nictwa;

3)14) w pkt 3 lit. b — uzyskuje tytu∏ zawodowy licen-
cjata po∏o˝nictwa.

3.15) Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej ma prawo
u˝ywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od-
powiedniego tytu∏u zawodowego wymienionego
w ust. 1 i 2, je˝eli posiada dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument nadany przez to paƒstwo, potwierdzajà-
cy kwalifikacje uprawniajàce do wykonywania zawo-
du piel´gniarki, po∏o˝nej.

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

2. W sk∏ad Krajowej Rady wchodzi do 12 cz∏on-
ków, 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 wy-
bierajà 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 in-
na upowa˝niona przez niego osoba.

5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczà,
z g∏osem doradczym, przedstawiciel ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra w∏a-
Êciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.

6. Do zadaƒ Krajowej Rady nale˝y:

1) ocena, czy szko∏a wy˝sza ubiegajàca si´ o akredy-
tacj´ spe∏nia standardy kszta∏cenia, w tym wymo-
gi 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 re-
alizacji procesu nauczania.

8. Wizytacja przeprowadzana jest na podstawie
imiennego upowa˝nienia wydanego przez przewodni-
czàcego Krajowej Rady.

9. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 8, powin-
no zawieraç:

1) imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowa-
dzenia wizytacji;

2) nazw´ szko∏y obj´tej wizytacjà;

———————
11) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

12) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
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3) cel wizytacji;

4) termin przeprowadzenia wizytacji.

10. W trakcie trwania wizytacji szko∏a jest obowià-
zana udost´pniaç wszelkie dokumenty i udzielaç wy-
jaÊnieƒ w sprawach obj´tych celem wizytacji.

11. Cz∏onkom Krajowej Rady przys∏uguje wyna-
grodzenie w formie rycza∏tu. Miesi´czna wysokoÊç ry-
cza∏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”.

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

Art. 8b. 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 Kra-
jowej 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. 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´ po-
twierdzajàcà spe∏nianie standardów kszta∏cenia.

2. Akredytacj´ uzyskuje si´ po dokonaniu oceny
spe∏niania przez szko∏´ standardów kszta∏cenia, o któ-
rych mowa w art. 8a ust. 6 pkt 1.

3. Standardy kszta∏cenia okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, 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;

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 re-
krutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji.

7.16) Do czasu ponownego uzyskania akredytacji
sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomo-
wego ustala minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w drodze decyzji administracyjnej, po zasi´gni´ciu
opinii ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego.

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

9. Uzyskanie akredytacji i wydanie certyfikatu pod-
lega op∏acie ponoszonej przez ubiegajàcego si´ o uzy-
skanie akredytacji i wydanie certyfikatu; op∏ata stano-
wi dochód bud˝etu paƒstwa.

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

Art. 9. 1. Piel´gniarka po ukoƒczeniu szko∏y, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, oraz po∏o˝na po ukoƒ-
czeniu szko∏y, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1, w ce-
lu uzyskania prawa wykonywania zawodu sà obowià-
zane do odbycia 12-miesi´cznego sta˝u podyplomo-
wego w zak∏adzie opieki zdrowotnej.

2. Organizacja i zapewnienie odbycia sta˝u pody-
plomowego dla osób majàcych sta∏e miejsce za-
mieszkania na obszarze województwa, absolwentów
szkó∏ piel´gniarskich i szkó∏ po∏o˝nych, zamierzajà-
cych wykonywaç zawód na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, jest zadaniem marsza∏ka województwa z za-
kresu administracji rzàdowej.

2a. 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 przy-
zna∏a ograniczone prawo wykonywania zawodu i któ-
re wpisa∏a na list´ cz∏onków izby.

2b. Sta˝ podyplomowy odbywany przez cudzo-
ziemców nie jest finansowany ze Êrodków publicz-
nych; zasady finansowania sta˝u reguluje umowa za-
warta mi´dzy odbywajàcym sta˝ a zak∏adem opieki
zdrowotnej organizujàcym sta˝.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´g-
ni´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 po-
dyplomowego;

3) zakres uprawnieƒ zawodowych piel´gniarki i po-
∏o˝nej w okresie odbywania sta˝u podyplomo-
wego;

4) warunki, jakie powinien spe∏niaç zak∏ad opieki
zdrowotnej, w którym odbywane sà sta˝e pody-
plomowe;

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
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5) wysokoÊç wynagrodzenia piel´gniarki i po∏o˝nej
odbywajàcej sta˝ podyplomowy;

6) zasady finansowania i organizacji sta˝u podyplo-
mowego.

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, uprawnio-
nych do prowadzenia sta˝y podyplomowych.

Art. 9a.17) W roku 2009 Êrodki przeznaczone na 
sfinansowanie sta˝u podyplomowego, o którym mo-
wa w art. 9 ust. 2, przekazuje marsza∏kowi wojewódz-
twa minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia ze Êrodków
Funduszu Pracy.

Art. 10. (uchylony).18)

Art. 10a.19) 1. Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej ma
prawo, z zastrze˝eniem ust. 2, pos∏ugiwaç si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytu∏em
okreÊlajàcym wykszta∏cenie uzyskanym w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub jego skrótem, je˝eli ten tytu∏ lub jego
skrót nie jest to˝samy z tytu∏em zawodowym u˝ywa-
nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do które-
go piel´gniarka, po∏o˝na nie jest uprawniona.

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝e
wymagaç, aby tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie uzyska-
ny przez piel´gniark´, po∏o˝nà by∏ u˝ywany wraz ze
wskazaniem nazwy i siedziby instytucji, która ten tytu∏
przyzna∏a.

3. Je˝eli tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie uzyskany
przez piel´gniark´, po∏o˝nà b´dàcà obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej nie jest to˝sa-
my i mo˝e byç mylony z tytu∏em zawodowym u˝ywa-
nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do któ-
rego piel´gniarka, po∏o˝na nie jest uprawniona,
w szczególnoÊci, gdy jego uzyskanie wymaga na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowego wy-
kszta∏cenia, którego piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej nie posiada, mo˝e pos∏ugiwaç si´ oryginalnym
tytu∏em u˝ywanym w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego
przybywa, w j´zyku oryginalnym w formie okreÊlonej
przez okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych.

Rozdzia∏ 2a20)

Kszta∏cenie podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych

Art. 10b. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek
sta∏ego aktualizowania swojej wiedzy i umiej´tnoÊci
zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowe-
go w ró˝nych rodzajach kszta∏cenia podyplomowego.

2. Kszta∏cenie podyplomowe powinno zawieraç
treÊci programowe zgodne z aktualnym stanem wie-
dzy medycznej.

Art. 10c. 1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje kszta∏-
cenia podyplomowego:

1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjaliza-
cjà”;

2) kursy kwalifikacyjne;

3) kursy specjalistyczne;

4) kursy dokszta∏cajàce.

2. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez piel´-
gniark´, po∏o˝nà specjalistycznych kwalifikacji w okreÊ-
lonej dziedzinie piel´gniarstwa lub dziedzinie majàcej
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytu∏u specja-
listy w tej dziedzinie.

3. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez
piel´gniark´, po∏o˝nà specjalistycznych kwalifikacji do
udzielania okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych wcho-
dzàcych w zakres danej dziedziny piel´gniarstwa lub
dziedziny majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.

4. Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez
piel´gniark´, po∏o˝nà kwalifikacji do wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci zawodowych przy udzielaniu
Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych, zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

5. Kurs dokszta∏cajàcy ma na celu pog∏´bienie i ak-
tualizacj´ wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych piel´-
gniarki, po∏o˝nej.

6. Kszta∏cenie podyplomowe mo˝e byç prowadzo-
ne w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub
mieszanym.

Art. 10d.21) 1. Organizatorami kszta∏cenia podyplo-
mowego piel´gniarek i po∏o˝nych, zwanymi dalej 
„organizatorami kszta∏cenia”, mogà byç:

1) jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie
odr´bnych przepisów do prowadzenia kszta∏cenia
podyplomowego, w szczególnoÊci: medyczne
szko∏y wy˝sze, szko∏y prowadzàce dzia∏alnoÊç dy-
daktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycz-
nych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do w∏aÊciwe-
go rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Warunkami prowadzenia kszta∏cenia podyplo-
mowego sà:

1) posiadanie programu kszta∏cenia zgodnego z ra-
mowym programem, a w przypadku kursów do-
kszta∏cajàcych — zgodnego z aktualnym stanem
wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs;

———————
17) Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lutego 2009 r.

18) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
19) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
20) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniar-
ki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 wrzeÊnia 2005 r.
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2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach
odpowiednich dla danego rodzaju kszta∏cenia;

3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu
kszta∏cenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego;

4) posiadanie wewn´trznego systemu oceny jakoÊci
kszta∏cenia, uwzgl´dniajàcego narz´dzia oceny ja-
koÊci kszta∏cenia oraz metody tej oceny.

Art. 10e. 1.22) Kszta∏cenie podyplomowe jest pro-
wadzone na podstawie programów kszta∏cenia spo-
rzàdzanych dla danego jego rodzaju i trybu przez or-
ganizatora kszta∏cenia.

2. Program kszta∏cenia dla specjalizacji, kursu
kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego opracowu-
je si´ na podstawie ramowego programu kszta∏cenia.
Program kszta∏cenia zawiera w szczególnoÊci:

1)23) za∏o˝enia organizacyjno-programowe okreÊlajà-
ce: rodzaj, cel i tryb kszta∏cenia, czas jego trwania,
sposób organizacji, sposób sprawdzania efektów
kszta∏cenia, wykaz umiej´tnoÊci zawodowych b´-
dàcych przedmiotem kszta∏cenia;

2) plan nauczania okreÊlajàcy przedmioty lub modu-
∏y kszta∏cenia oraz liczb´ godzin zaj´ç teoretycz-
nych i praktycznych;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio-
tów lub modu∏ów kszta∏cenia, zawierajàce:

a) wykaz umiej´tnoÊci wynikowych,

b) treÊci nauczania,

c) wskazówki metodyczne,

d) wykaz literatury.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dziedziny piel´gniarstwa
oraz dziedziny majàce zastosowanie w ochronie zdro-
wia, w których mo˝e byç prowadzona specjalizacja
i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowe programy specja-
lizacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) za∏o˝enia organizacyjno-programowe;

2) plan nauczania okreÊlajàcy przedmioty nauczania
i liczb´ godzin oraz zawierajàcy rozk∏ad zaj´ç
z uwzgl´dnieniem szkolenia praktycznego;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio-
tów, zawierajàce wykaz umiej´tnoÊci wynikowych
i treÊci nauczania;

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

4. Ramowe programy kursów kwalifikacyjnych
i ramowe programy kursów specjalistycznych opraco-
wuje Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych, zwane dalej „Centrum”, w poro-
zumieniu z Naczelnà Radà Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Centrum jest paƒstwowà jednostkà bud˝etowà podleg-
∏à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia, finanso-
wanà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia. Ramowy
program uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

1) za∏o˝enia organizacyjno-programowe;

2) plan nauczania, okreÊlajàcy przedmioty nauczania
i liczb´ godzin oraz zawierajàcy rozk∏ad zaj´ç
z uwzgl´dnieniem szkolenia praktycznego;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio-
tów, zawierajàce wykaz umiej´tnoÊci wynikowych
i treÊci nauczania;

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

5. Ramowe programy, o których mowa w ust. 4,
Centrum podaje do wiadomoÊci w formie publikacji
oraz informacji na stronie internetowej Centrum.

Art. 10f. 1.24) Organizatorzy kszta∏cenia przed roz-
pocz´ciem kszta∏cenia sà obowiàzani uzyskaç zatwier-
dzenie programu kszta∏cenia dla danego rodzaju i try-
bu kszta∏cenia.

2. Program kszta∏cenia zatwierdza dyrektor Cen-
trum, po stwierdzeniu jego zgodnoÊci z ramowym
programem, a w przypadku kursów dokszta∏cajàcych
— zgodnoÊci z aktualnym stanem wiedzy w zakresie,
którego dotyczy kurs.

3. Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia progra-
mu kszta∏cenia nast´puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

4.25) Program kszta∏cenia zatwierdza si´ na okres
od 3 lat do 6 lat.

5.25) Ka˝da zmiana ramowego programu kszta∏ce-
nia obejmujàca zakres merytoryczny powoduje obo-
wiàzek ponownego zatwierdzenia programu kszta∏ce-
nia w trybie okreÊlonym w ust. 2—4.

Art. 10g.26) Kszta∏cenie podyplomowe prowadzo-
ne przez przedsi´biorc´ jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.27)).

Art. 10h.28) 1. Podmiot inny ni˝ wymieniony
w art. 10d ust. 1 pkt 1 zamierzajàcy wykonywaç dzia-

———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.

———————
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 2 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia
2004 r.

25) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 21.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 21.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 24.
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∏alnoÊç w zakresie kszta∏cenia podyplomowego sk∏a-
da wniosek o wpis do rejestru, zawierajàcy nast´pujà-
ce dane:29)

1)30) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer
posiada;

2)30) form´ organizacyjno-prawnà wnioskodawcy;

3) numer wpisu do rejestru przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej — w przypad-
ku przedsi´biorcy;

4) okreÊlenie rodzaju, dziedziny i trybu kszta∏cenia;

5)31) dat´, numer decyzji zatwierdzajàcej program
kszta∏cenia oraz okres, na jaki program ten zosta∏
zatwierdzony;

6)31) miejsce prowadzenia kszta∏cenia, w odniesieniu
do zaj´ç teoretycznych i praktycznych;

7) planowane terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia spe-
cjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów
specjalistycznych.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
wnioskodawca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej 
treÊci:32)

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru
podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplo-
mowe sà kompletne i zgodne z prawdà;

2)33) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia podyplomo-
wego, okreÊlone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.”.

3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1)34) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca
zamieszkania lub siedziby;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;

3)35) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wnioskodawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.

3a.36) Organ prowadzàcy rejestr jest obowiàzany
dokonaç wpisu do rejestru wnioskodawcy, w tym b´-
dàcego przedsi´biorcà, oraz wydaç zaÊwiadczenie
o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wp∏ywu wnios-
ku o wpis do rejestru wraz z oÊwiadczeniem.

3b.36) Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu
w terminie, o którym mowa w ust. 3a, a od dnia wp∏y-
wu tego wniosku do tego organu up∏yn´∏o 40 dni,
wnioskodawca mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uprzed-
nim zawiadomieniu o tym na piÊmie organu, który nie
dokona∏ wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ
wezwa∏ tego wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku
o wpis nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia je-
go otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mo-
wa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wp∏ywu uzupe∏nienia wniosku o wpis.

4. Wpis do rejestru podlega op∏acie.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty,
o której mowa w ust. 4, z uwzgl´dnieniem kosztów
zwiàzanych z post´powaniem w sprawie wpisu do re-
jestru oraz rodzaju kszta∏cenia podyplomowego, któ-
rego dotyczy wpis.

6. Op∏ata, o której mowa w ust. 4, stanowi przy-
chód okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych lub Na-
czelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, która dokona∏a
wpisu do rejestru.

7.37) Organ prowadzàcy rejestr odmawia wpisu
wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
wnioskodawcy wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
wpisem;

2) organizatora kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d
ust. 1 pkt 2, wykreÊlono z rejestru na podstawie
ust. 8 pkt 2, 5 lub 6 w okresie 3 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku.

8.37) Wpis organizatora kszta∏cenia, o którym mo-
wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega wykreÊ-
leniu w przypadku:

1) up∏ywu terminu, na jaki program zosta∏ zatwier-
dzony, i nieuzyskania ponownego zatwierdzenia;

2) z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 10h
ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

3) wydania prawomocnego orzeczenia zakazujàcego
organizatorowi kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej wpisem do rejestru;

4) likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci organizatora
kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2;

———————
29) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 21.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

32) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 21.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

———————
36) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 21.
37) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 21.
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5) ra˝àcego naruszenia warunków wymaganych do
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem;

6) niezastosowania si´ do zaleceƒ pokontrolnych,
o których mowa w art. 10v ust. 12 pkt 1 albo
art. 10y ust. 12 pkt 2;

7) z∏o˝enia przez organizatora kszta∏cenia, o którym
mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, wniosku o wykreÊle-
nie z rejestru.

9.37) W przypadkach, o których mowa w ust. 8
pkt 2, 5 i 6, wykreÊlenie z rejestru nast´puje po
uprzednim podj´ciu uchwa∏y o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru przez organ
prowadzàcy rejestr.

10.37) Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, którego wykreÊlono z rejestru,
na podstawie ust. 8 pkt 2, 5 lub 6, mo˝e uzyskaç po-
nowny wpis do tego rejestru nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 3 lat od dnia podj´cia uchwa∏y o wykreÊleniu.

Art. 10i.28) 1. Organem prowadzàcym rejestr jest
okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwa dla
miejsca prowadzenia kszta∏cenia, a w przypadku jed-
nostek organizacyjnych samorzàdu piel´gniarek i po-
∏o˝nych oraz utworzonych przez nie spó∏ek handlo-
wych, w których posiadajà one udzia∏y lub akcje, lub
innych utworzonych przez nie podmiotów, Naczelna
Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie infor-
matycznym.

3. Do rejestru wpisuje si´ dane, o których mowa
w art. 10h ust. 1, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je-
˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.

4.38) Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, jest obowiàzany zg∏aszaç orga-
nowi prowadzàcemu rejestr zmiany danych, o których
mowa w art. 10h ust. 1, w terminie 14 dni od dnia po-
wstania tych zmian.

5.38) Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ pro-
wadzàcy rejestr przekazuje do Centrum w terminie
14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

6.39) Organ prowadzàcy rejestr informuje Centrum
o wykreÊleniu z rejestru organizatora kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, podajàc dat´
wykreÊlenia, oraz przesy∏a prawomocnà uchwa∏´
w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania
wykreÊlenia.

Art. 10j. (uchylony).40)

Art. 10k. (uchylony).40)

Art. 10l.41) 1. Do uchwa∏ okr´gowej rady piel´gnia-
rek i po∏o˝nych lub Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreÊle-

nia wpisu z rejestru stosuje si´ przepisy Kodeksu po-
st´powania administracyjnego dotyczàce decyzji ad-
ministracyjnych.

2. Od uchwa∏, o których mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem okr´go-
wej rady piel´gniarek i po∏o˝nych lub Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia uchwa∏y.

Art. 10m. (uchylony).42)

Art. 10n. (uchylony).42)

Art. 10o.43) 1. Organizator kszta∏cenia informuje
Centrum o planowanych terminach rozpocz´cia i za-
koƒczenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych
i kursów specjalistycznych, dwa razy w ciàgu roku —
do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych
szeÊç miesi´cy.

2.44) Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, informuje organ, o którym mo-
wa w art. 10i ust. 1, o planowanych terminach rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia specjalizacji oraz kursów kwalifi-
kacyjnych i kursów specjalistycznych dwa razy w cià-
gu roku — do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na
kolejnych szeÊç miesi´cy.

Art. 10p.43) 1. Centrum prowadzi ewidencj´ orga-
nizatorów kszta∏cenia, którzy uzyskali zatwierdzenie
programu kszta∏cenia.

2. Do ewidencji wpisuje si´ dane, o których mowa
w art. 10h ust. 1.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.

Art. 10r. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na po odbyciu spe-
cjalizacji i zdaniu egzaminu paƒstwowego uzyskuje
tytu∏ specjalisty w dziedzinie piel´gniarstwa lub dzie-
dzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Egzamin paƒstwowy, o którym mowa w ust. 1,
przeprowadza odr´bnie dla ka˝dej dziedziny piel´-
gniarstwa lub dziedziny majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia paƒstwowa komisja egzaminacyj-
na powo∏ana przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia na wniosek dyrektora Centrum.

3. W sk∏ad paƒstwowej komisji egzaminacyjnej
wchodzi nie wi´cej ni˝ 12 osób.

4. Cz∏onkom paƒstwowej komisji egzaminacyjnej
przys∏uguje:

1) wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu
paƒstwowego, o którym mowa w ust. 1, w kwocie
nie wy˝szej ni˝ 1 500 z∏, która jest waloryzowana
w ka˝dym roku Êredniorocznym wskaênikiem cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, ustalo-
nym w ustawie bud˝etowej;

2) zwrot kosztów podró˝y na warunkach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
Kodeksu pracy.

———————
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
39) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 21.
40) Przez art. 18 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 24.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 24.

———————
42) Przez art. 18 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 24.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 24.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 21.
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5. Wynagrodzenia cz∏onków paƒstwowej komisji
egzaminacyjnej oraz zwrot kosztów podró˝y sà finan-
sowane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

6. Obs∏ug´ organizacyjnà paƒstwowej komisji eg-
zaminacyjnej zapewnia Centrum.

Art. 10s. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na przyst´pujàca do
egzaminu paƒstwowego, o którym mowa w art. 10r
ust. 1, jest obowiàzana do wniesienia op∏aty za ten eg-
zamin.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty,
o której mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem kosztów
zwiàzanych z przeprowadzeniem egzaminu.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

Art. 10t. Organizator kszta∏cenia obowiàzany jest
prowadziç i przechowywaç:

1) dokumentacj´ przebiegu kszta∏cenia podyplomo-
wego, w tym protoko∏y przebiegu egzaminów lub
innych form zakoƒczenia kszta∏cenia;

2) rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ o odbyciu okreÊlo-
nego rodzaju kszta∏cenia podyplomowego.

Art. 10u. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych, kierujàc si´ obowiàzkiem zapewnienia w∏a-
Êciwej jakoÊci i dost´pnoÊci kszta∏cenia podyplomo-
wego, z zachowaniem jasnych i obiektywnych kryte-
riów oceny oraz bioràc pod uwag´ koszty zwiàzane
z przeprowadzeniem egzaminu paƒstwowego, okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb odbywania kszta∏cenia
podyplomowego przez piel´gniarki i po∏o˝ne,
w tym:

a) warunki, jakie musi spe∏niaç piel´gniarka, po-
∏o˝na przyst´pujàca do kszta∏cenia podyplomo-
wego,

b) tryb post´powania kwalifikacyjnego,

c) czas trwania kszta∏cenia,

d) warunki ukoƒczenia poszczególnych rodzajów
kszta∏cenia,

e) wzory dokumentacji przebiegu kszta∏cenia;

2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu paƒ-
stwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1,
w tym:

a) terminy przeprowadzania egzaminu paƒstwo-
wego,

b) kwalifikacje cz∏onków paƒstwowej komisji eg-
zaminacyjnej,

c) wzór dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie ty-
tu∏u specjalisty;

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków paƒstwowej
komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10r
ust. 4.

Art. 10v. 1. Nadzór nad realizacjà kszta∏cenia pody-
plomowego sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia.

2. Nadzorowi podlega w szczególnoÊci:

1) zgodnoÊç realizacji zaj´ç z programem kszta∏cenia;

2) prawid∏owoÊç prowadzonej dokumentacji prze-
biegu kszta∏cenia;

3) zapewnienie odpowiedniej jakoÊci kszta∏cenia.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, wykonywany
jest przez pracowników Centrum oraz osoby upowa˝-
nione przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
do wykonywania czynnoÊci kontrolnych, a w szcze-
gólnoÊci przez krajowych i wojewódzkich konsultan-
tów w dziedzinach piel´gniarstwa i piel´gniarstwa 
ginekologiczno-po∏o˝niczego oraz przez przedstawi-
cieli okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊci-
wej dla miejsca prowadzenia kszta∏cenia.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonujàc
czynnoÊci kontrolne, za okazaniem upowa˝nienia,
majà prawo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ dydaktycznych;

2) udzia∏u w zaj´ciach w charakterze obserwatora;

3) wglàdu do prowadzonej przez organizatora kszta∏-
cenia dokumentacji przebiegu kszta∏cenia;

4) ˝àdania od organizatora kszta∏cenia ustnych 
i pisemnych wyjaÊnieƒ;

5) badania opinii uczestników kszta∏cenia i kadry dy-
daktycznej;

6) udzia∏u w egzaminie koƒcowym w charakterze ob-
serwatora, z wyjàtkiem egzaminu paƒstwowego,
o którym mowa w art. 10r ust. 1.

5. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych
sporzàdza si´ protokó∏, który powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres siedziby organizatora kszta∏cenia;

2) miejsce odbywania kszta∏cenia;

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kontrol-
nych;

4) imiona i nazwiska osób wykonujàcych te czynnoÊci;

5) opis stanu faktycznego;

6) stwierdzone nieprawid∏owoÊci;

7) wnioski osób wykonujàcych czynnoÊci kontrolne;

8) dat´ i miejsce sporzàdzenia protoko∏u;

9) informacj´ o braku zastrze˝eƒ albo informacj´
o odmowie podpisania protoko∏u przez organiza-
tora kszta∏cenia oraz o przyczynie tej odmowy.

6. Protokó∏ podpisujà osoby wykonujàce czynno-
Êci kontrolne oraz organizator kszta∏cenia.
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7. Je˝eli po sporzàdzeniu protoko∏u, a przed jego
podpisaniem, organizator kszta∏cenia zg∏osi umoty-
wowane zastrze˝enia co do faktów stwierdzonych
w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wy-
konujàce czynnoÊci kontrolne sà obowiàzane zbadaç
dodatkowo te fakty i uzupe∏niç protokó∏.

8. Odmowa podpisania protoko∏u przez organiza-
tora kszta∏cenia nie stanowi przeszkody do podpisa-
nia protoko∏u przez osoby wykonujàce czynnoÊci kon-
trolne.

9. Jeden egzemplarz protoko∏u przekazuje si´ 
organizatorowi kszta∏cenia.

10. Osoby wykonujàce czynnoÊci kontrolne sà obo-
wiàzane do zachowania w tajemnicy informacji na te-
mat organizacji i prowadzenia kszta∏cenia podyplomo-
wego oraz wyników prowadzonego post´powania.

11. Organizator kszta∏cenia, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protoko∏u, ma prawo do wniesienia
zastrze˝eƒ co do sposobu przeprowadzenia czynnoÊci
kontrolnych oraz ustaleƒ zawartych w protokole.

12.45) Na podstawie ustaleƒ zawartych w protoko-
le minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia:

1) wydaje organizatorowi kszta∏cenia zalecenia po-
kontrolne majàce na celu usuni´cie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin ich wykona-
nia, albo

2) je˝eli stwierdzi∏, ˝e organizator kszta∏cenia, o któ-
rym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, ra˝àco narusza
warunki wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpi-
sem, wyst´puje do organu prowadzàcego rejestr
z wnioskiem o wykreÊlenie tego organizatora
kszta∏cenia z rejestru.

13.46) W przypadku stwierdzenia niewykonania za-
leceƒ pokontrolnych, o których mowa w ust. 12 pkt 1,
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia wyst´puje do 
organu prowadzàcego rejestr z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 12 pkt 2.

Art. 10w. 1. Specjalizacja jest finansowana ze Êrod-
ków publicznych przeznaczonych na ten cel w bud˝e-
cie paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w ramach posiadanych
Êrodków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych
dla piel´gniarek, po∏o˝nych, które mogà corocznie roz-
poczàç specjalizacj´ finansowanà z tych Êrodków.

2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa
w ust. 1, oraz kwot´ dofinansowania jednego miejsca
szkoleniowego w danym roku okreÊla minister w∏aÊci-
wy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczel-
nej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, i og∏asza w formie
obwieszczenia w dzienniku urz´dowym ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia, w terminie do dnia
15 grudnia na rok nast´pny, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci zapotrzebowanie na specjalistów z poszcze-
gólnych dziedzin piel´gniarstwa i dziedzin majàcych
zastosowanie w ochronie zdrowia.

3.47) Wyboru organizatora kszta∏cenia prowadzà-
cego specjalizacj´ finansowanà ze Êrodków publicz-
nych dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
stosujàc przepisy o zamówieniach publicznych.

4. Przepisy ust. 1—3 nie ograniczajà mo˝liwoÊci
odbywania specjalizacji poza limitem miejsc szkole-
niowych, o których mowa w ust. 1, finansowanych ze
Êrodków publicznych.

5.48) W roku 2009 specjalizacja jest finansowana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia ze Êrod-
ków Funduszu Pracy.

Art. 10x. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
uznaje tytu∏ specjalisty uzyskany przez piel´gniark´,
po∏o˝nà w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej za równowa˝ny tytu∏owi specjalisty w okreÊlonej
dziedzinie piel´gniarstwa albo dziedzinie majàcej za-
stosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli zakres programu kszta∏cenia odbytego
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej odpo-
wiada zakresowi programu kszta∏cenia wymaganemu
do uzyskania tytu∏u specjalisty w Rzeczypospolitej
Polskiej.

2.49) Je˝eli zakres programu kszta∏cenia odbytego
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej nie od-
powiada zakresowi programu kszta∏cenia wymagane-
mu do uzyskania tytu∏u specjalisty w danej dziedzinie
piel´gniarstwa albo dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e uznaç tytu∏ spe-
cjalisty uzyskany w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej za równowa˝ny tytu∏owi specjalisty
w danej dziedzinie piel´gniarstwa albo dziedzinie ma-
jàcej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów re-
gulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71,
poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) 50).

3. (uchylony).51)

4. (uchylony).51)

5. (uchylony).51)

6. (uchylony).51)

7. (uchylony).51)

———————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
46) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 21.

———————
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 204 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
2 marca 2004 r.

48) Dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 17.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

50) Obecnie: ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 maja 2008 r.,
zgodnie z art. 40 pkt 1 tej ustawy.

51) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.



Dziennik Ustaw Nr 151 — 11638 — Poz. 1217

Art. 10y.52) 1. Organ prowadzàcy rejestr jest
uprawniony do kontroli organizatorów kszta∏cenia,
o których mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2.

2. Kontroli podlega:

1) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu
kszta∏cenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego;

2) zgodnoÊç danych obj´tych wpisem do rejestru.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykony-
wana przez przedstawicieli okr´gowej rady piel´gnia-
rek i po∏o˝nych w∏aÊciwej dla miejsca prowadzenia
kszta∏cenia, a w przypadku jednostek organizacyjnych
samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych oraz utworzo-
nych przez nie spó∏ek handlowych, w których posia-
dajà one udzia∏y lub akcje, lub innych utworzonych
przez nie podmiotów przez przedstawicieli Naczelnej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonujàc
czynnoÊci kontrolne, za okazaniem upowa˝nienia,
majà prawo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ dydaktycznych;

2) wglàdu do prowadzonej przez organizatora kszta∏-
cenia dokumentacji przebiegu kszta∏cenia;

3) ˝àdania od organizatora kszta∏cenia ustnych 
i pisemnych wyjaÊnieƒ;

4) badania opinii uczestników kszta∏cenia i kadry dy-
daktycznej.

5. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych
sporzàdza si´ protokó∏, który powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres siedziby organizatora kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2;

2) miejsce odbywania kszta∏cenia;

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kontrol-
nych;

4) imiona i nazwiska osób wykonujàcych te czynnoÊci;

5) opis stanu faktycznego;

6) stwierdzone nieprawid∏owoÊci;

7) wnioski osób wykonujàcych czynnoÊci kontrolne;

8) dat´ i miejsce sporzàdzenia protoko∏u;

9) informacj´ o braku zastrze˝eƒ albo informacj´
o odmowie podpisania protoko∏u przez organiza-
tora kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1
pkt 2, oraz o przyczynie tej odmowy.

6. Protokó∏ podpisujà osoby wykonujàce czynno-
Êci kontrolne oraz organizator kszta∏cenia, o którym
mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2.

7. Je˝eli po sporzàdzeniu protoko∏u, a przed jego
podpisaniem, organizator kszta∏cenia, o którym mo-
wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, zg∏osi umotywowane za-
strze˝enia co do faktów stwierdzonych w trakcie kon-
troli i opisanych w protokole, osoby wykonujàce czyn-
noÊci kontrolne sà obowiàzane zbadaç dodatkowo te
fakty i uzupe∏niç protokó∏.

8. Odmowa podpisania protoko∏u przez organiza-
tora kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1
pkt 2, nie stanowi przeszkody do podpisania protoko-
∏u przez osoby wykonujàce czynnoÊci kontrolne.

9. Jeden egzemplarz protoko∏u przekazuje si´ or-
ganizatorowi kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d
ust. 1 pkt 2.

10. Osoby wykonujàce czynnoÊci kontrolne sà obo-
wiàzane do zachowania w tajemnicy informacji na te-
mat organizacji i prowadzenia kszta∏cenia podyplomo-
wego oraz wyników prowadzonego post´powania.

11. Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania protoko∏u, ma prawo do wniesienia zastrze˝eƒ
co do sposobu przeprowadzenia czynnoÊci kontrol-
nych oraz ustaleƒ zawartych w protokole.

12. Na podstawie ustaleƒ zawartych w protokole
organ prowadzàcy rejestr:

1) wykreÊla organizatora kszta∏cenia, o którym mo-
wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, z rejestru — w przypad-
ku stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 10h ust. 8 pkt 2, 5 lub 6;

2) w innych przypadkach ni˝ okreÊlone w pkt 1 wyda-
je organizatorowi kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, zalecenia pokontrolne, ma-
jàce na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏o-
woÊci, i okreÊla termin ich wykonania.

Rozdzia∏ 3

Prawo wykonywania zawodów piel´gniarki 
i po∏o˝nej

Art. 11. 1. Zawód piel´gniarki, po∏o˝nej mo˝e wy-
konywaç osoba posiadajàca prawo wykonywania za-
wodu 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´d-
ny, zgodnie z odr´bnymi przepisami;

3) odby∏a wymagany sta˝ podyplomowy;

4) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

5) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywa-
nie zawodu.

———————
52) Dodany przez art. 18 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 24; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.
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3. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych przy-
znaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w ce-
lu odbycia sta˝u osobie, która zamierza wykonywaç
zawód piel´gniarki lub po∏o˝nej na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej i spe∏nia warunki okreÊlone
w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.

4.53) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dy-
plomów, Êwiadectw i innych dokumentów potwier-
dzajàcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wy-
konywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej przez oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

5.53) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres znajo-
moÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie konieczny
do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,
uwzgl´dniajàc zakres uprawnieƒ zawodowych okreÊ-
lonych w art. 4 i 5 oraz bioràc pod uwag´ obowiàzu-
jàce w tym zakresie przepisy prawa Unii Europej-
skiej.

Art. 11a.54) 1.55) Piel´gniarce b´dàcej obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej przys∏ugu-
je prawo wykonywania zawodu piel´gniarki, je˝eli:

1) posiada jeden z tytu∏ów zawodowych wymienio-
nych w za∏àczniku nr 1;

2) posiada dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji
do wykonywania zawodu piel´gniarki odpowie-
dzialnej za opiek´ ogólnà, wydany przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej;

2a)56) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, ˝e dyplom, Êwiadec-
two lub inny dokument, o których mowa w pkt 2,
jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepi-
sach prawa Unii Europejskiej;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywa-
nie zawodu, potwierdzony zaÊwiadczeniem wyda-
nym przez odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

5) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, ˝e nie zosta∏a pozba-
wiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to
nie zosta∏o zawieszone i nie toczy si´ przeciwko
niej post´powanie w sprawie pozbawienia lub za-
wieszenia prawa wykonywania zawodu;

6) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zykiem polskim
w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wy-
konywania zawodu piel´gniarki.

2.57) ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, mogà byç przedk∏adane w okresie trzech
miesi´cy od dnia ich wystawienia.

3.57) Za wystarczajàce w stosunku do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie
spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
uznaje si´ dokumenty odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia wymagane do wykonywania zawodu piel´gniarki
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego
obywatelem jest piel´gniarka, lub w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, z którego piel´gniarka
przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju
nie sà wymagane, za wystarczajàce uwa˝a si´ doku-
menty wydane w tym paƒstwie odnoszàce si´ do sta-
nu zdrowia.

Art. 11b.54) 1.58) Po∏o˝nej b´dàcej obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej przys∏ugu-
je prawo wykonywania zawodu po∏o˝nej, je˝eli:

1) posiada jeden z tytu∏ów zawodowych wymienio-
nych w za∏àczniku nr 2;

2) posiada dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji
do wykonywania zawodu po∏o˝nej wydany przez
odpowiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli kszta∏ce-
nie w zakresie po∏o˝nictwa spe∏nia jeden z nast´-
pujàcych warunków:

a) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze i trwa∏o co naj-
mniej trzy lata, a rozpocz´cie kszta∏cenia by∏o
uzale˝nione od posiadania dyplomu, Êwiadec-
twa lub innego dokumentu uprawniajàcego do
podj´cia nauki w szkole wy˝szej, natomiast
w przypadku braku takiego dokumentu rozpo-
cz´cie kszta∏cenia by∏o uzale˝nione od doku-
mentu stwierdzajàcego równowa˝ny poziom
wiedzy albo nastàpi∏a po nim praktyka zawodo-
wa potwierdzona zaÊwiadczeniem stwierdzajà-
cym, ˝e po∏o˝na, po uzyskaniu kwalifikacji do
wykonywania czynnoÊci po∏o˝nej, pracowa∏a
jako po∏o˝na w szpitalu lub uprawnionej w tym
zakresie placówce s∏u˝by zdrowia przez okres
co najmniej dwóch lat,

b) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze i trwa∏o co naj-
mniej dwa lata lub 3 600 godzin i by∏o przezna-
czone dla osób posiadajàcych dyplom, Êwia-
dectwo lub inny dokument potwierdzajàcy po-
siadanie formalnych kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu piel´gniarki odpowiedzialnej za
opiek´ ogólnà,

c) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze i trwa∏o co naj-
mniej 18 miesi´cy lub 3 000 godzin i by∏o prze-
znaczone dla osób posiadajàcych dyplom,
Êwiadectwo lub inny dokument potwierdzajàcy

———————
53) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
54) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
55) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
56) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.

———————
57) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 21.
58) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 11 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
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posiadanie formalnych kwalifikacji do wykony-
wania zawodu piel´gniarki odpowiedzialnej za
opiek´ ogólnà, po którym nastàpi∏a praktyka za-
wodowa potwierdzona zaÊwiadczeniem stwier-
dzajàcym, ˝e po∏o˝na, po uzyskaniu kwalifikacji
do wykonywania czynnoÊci po∏o˝nej, pracowa-
∏a jako po∏o˝na w szpitalu lub uprawnionej
w tym zakresie placówce s∏u˝by zdrowia przez
okres co najmniej roku;

2a)59) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, ˝e dyplom, Êwiadec-
two lub inny dokument, o których mowa w pkt 2,
jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepi-
sach prawa Unii Europejskiej;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywa-
nie zawodu, potwierdzony zaÊwiadczeniem wyda-
nym przez odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

5) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, ˝e nie zosta∏a pozba-
wiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to
nie zosta∏o zawieszone i nie toczy si´ przeciwko
niej post´powanie w sprawie pozbawienia lub za-
wieszenia prawa wykonywania zawodu;

6) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zykiem polskim
w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wy-
konywania zawodu po∏o˝nej.

2.60) ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, mogà byç przedk∏adane w okresie trzech
miesi´cy od dnia ich wystawienia.

3.60) Za wystarczajàce w stosunku do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie
spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
uznaje si´ dokumenty odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia wymagane do wykonywania zawodu po∏o˝nej
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego
obywatelem jest po∏o˝na, lub w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, z którego po∏o˝na przybywa;
w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie sà wy-
magane, za wystarczajàce uwa˝a si´ dokumenty wy-
dane w tym paƒstwie odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia.

Art. 11c.54) 1. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwia-
dectwem lub innym dokumentem potwierdzajàcym
posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniajàcym
do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu
piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´ ogólnà, o któ-
rym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 4, uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadectwa lub in-
ne dokumenty wydane przez odpowiednie w∏adze lub
organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, je˝eli kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te przed
dniem:

1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice
W∏oskiej, Republice Federalnej Niemiec, Republi-
ce Francuskiej, Wielkim Ksi´stwie Luksemburga
i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republi-
ce Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Króle-
stwie Hiszpanii,

5) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki Litewskiej,

6) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej pod warunkiem, ˝e dokument
poÊwiadczajàcy formalne kwalifikacje piel´gniarki
odpowiedzialnej za opiek´ ogólnà uprawnia do
wykonywania zawodu piel´gniarki na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec na tych samych za-
sadach jak dokument poÊwiadczajàcy tego rodza-
ju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie w∏a-
dze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

7) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏awii, w przypad-
ku Republiki S∏owenii,

8) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki Estoƒskiej,

9) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki ¸otewskiej,

10) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏owacji,

11) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice
Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwe-
gii, Republice Islandii,

12) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechtensteinu,

13) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

14) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice
S∏owackiej, Republice S∏owenii, Republice Litew-
skiej, Republice ¸otewskiej, Republice Estoƒskiej,
Republice W´gierskiej, Republice Malty lub Repu-
blice Cypryjskiej,

15)61) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bu∏garii

— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego posiadanie formalnych kwa-
lifikacji zosta∏o do∏àczone zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej potwierdzajàce, ˝e
osoba pos∏ugujàca si´ tymi dokumentami, wykony-
wa∏a zawód piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´
ogólnà przez okres co najmniej trzech kolejnych lat
z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych wydanie
zaÊwiadczenia.———————

59) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 3.

60) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 21.

———————
61) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
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2. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadectwem lub
innym dokumentem potwierdzajàcym posiadanie for-
malnych kwalifikacji, uprawniajàcym do wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu po∏o˝nej,
o którym mowa w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 4, uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadectwa lub
inne dokumenty wydane przez odpowiednie w∏adze
lub organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, je˝eli kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te przed
dniem:

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie
Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice
Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlan-
dii, Republice W∏oskiej, Wielkim Ksi´stwie Luk-
semburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczo-
nym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏noc-
nej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republi-
ce Portugalii,

3) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki Litewskiej,

4) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej pod warunkiem, ˝e dokument
poÊwiadczajàcy formalne kwalifikacje po∏o˝nej
uprawnia do wykonywania zawodu po∏o˝nej na
terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych
samych zasadach jak dokument poÊwiadczajàcy
tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje Republiki Federal-
nej Niemiec,

5) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏awii, w przypad-
ku Republiki S∏owenii,

6) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki Estoƒskiej,

7) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi-
ki ¸otewskiej,

8) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏owacji,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice
Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwe-
gii, Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice
S∏owackiej, Republice S∏owenii, Republice Litew-
skiej, Republice ¸otewskiej, Republice Estoƒskiej,
Republice W´gierskiej, Republice Malty lub Repu-
blice Cypryjskiej,

13)62) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bu∏garii

— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego posiadanie formalnych kwa-

lifikacji zosta∏o do∏àczone zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej potwierdzajàce, ˝e
osoba pos∏ugujàca si´ tymi dokumentami wykonywa-
∏a zawód po∏o˝nej przez okres co najmniej trzech ko-
lejnych lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia.

3. W przypadku piel´gniarki, po∏o˝nej b´dàcej
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, której dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji do
wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej nie od-
powiada dokumentom, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, kwalifikacje sà
uznawane po przedstawieniu zaÊwiadczenia wydane-
go przez odpowiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej stwierdzajàce-
go, ˝e te kwalifikacje zosta∏y uzyskane po odbyciu
kszta∏cenia zgodnego z przepisami prawa Unii Euro-
pejskiej.

4. W przypadku po∏o˝nej b´dàcej obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej posiadajà-
cej dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument potwier-
dzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu po∏o˝nej, której kszta∏cenie zosta∏o
rozpocz´te przed dniem 3 paêdziernika 1990 r. na tery-
torium by∏ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej
i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom
kszta∏cenia zgodnego z przepisami prawa Unii Euro-
pejskiej, ale jest uznawane tylko pod warunkiem uzu-
pe∏nienia go praktykà zawodowà, kwalifikacje sà
uznawane po przedstawieniu zaÊwiadczenia wydane-
go przez odpowiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ˝e wykonywa∏
zawód po∏o˝nej w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej przez co najmniej dwa lata w okresie pi´ciu
lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych dat´ wystawienia
zaÊwiadczenia.

5.63) Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadectwem
lub innym dokumentem potwierdzajàcym posiadanie
formalnych kwalifikacji, uprawniajàcymi do wykony-
wania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu piel´gniar-
ki odpowiedzialnej za opiek´ ogólnà, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4,
uwa˝a si´ dokumenty wydane przez odpowiednie
w∏adze w Rumunii i potwierdzajàce kwalifikacje piel´-
gniarki odpowiedzialnej za opiek´ ogólnà (Certificat
de competent‚e profesionale de asistent medical ge-
neralist) z wykszta∏ceniem pomaturalnym uzyskanym
w s‚coală postliceală, je˝eli dokumenty te zosta∏y wy-
dane albo kszta∏cenie w tej szkole zosta∏o rozpocz´te
przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz do tych dokumen-
tów zosta∏o do∏àczone zaÊwiadczenie potwierdzajàce,
˝e osoba pos∏ugujàca si´ tymi dokumentami rzeczy-
wiÊcie i zgodnie z prawem wykonywa∏a zawód piel´-
gniarki odpowiedzialnej za opiek´ ogólnà przez okres
co najmniej pi´ciu kolejnych lat z siedmiu lat bezpo-
Êrednio poprzedzajàcych wydanie zaÊwiadczenia,
a wymieniona dzia∏alnoÊç obejmowa∏a pe∏nà odpo-
wiedzialnoÊç za planowanie, organizacj´ i opiek´ pie-
l´gniarskà nad pacjentem.

———————
62) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
63) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
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6.63) Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadectwem
lub innym dokumentem potwierdzajàcym posiadanie
formalnych kwalifikacji, uprawniajàcymi do wykony-
wania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu po∏o˝nej,
o których mowa w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 4, uwa˝a si´ dokumenty potwierdzajà-
ce kwalifikacje po∏o˝nej (asistent medical obstetrică-
ginecologi/piel´gniarka w zakresie po∏o˝nictwa i gine-
kologii) wydane przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez
odpowiednie w∏adze w Rumunii, je˝eli do tych doku-
mentów zosta∏o do∏àczone zaÊwiadczenie potwierdza-
jàce, ˝e osoba pos∏ugujàca si´ tymi dokumentami rze-
czywiÊcie i zgodnie z prawem wykonywa∏a zawód po-
∏o˝nej przez okres co najmniej pi´ciu kolejnych lat
z siedmiu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych wydanie
zaÊwiadczenia.

Art. 11d.54) 1.64) Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
mo˝e czasowo i okazjonalnie wykonywaç na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zawód piel´gniarki, po-
∏o˝nej bez koniecznoÊci stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu odpowiednio piel´gniarki lub po∏o˝nej,
je˝eli przed rozpocz´ciem po raz pierwszy czasowego
i okazjonalnego wykonywania zawodu z∏o˝y w okr´-
gowej izbie piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce wykonywania zawodu:

1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze okazjonalnego
i czasowego wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to mo˝li-
we, czasu wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo;

3) zaÊwiadczenie wydane przez odpowiednie w∏adze
lub organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej stwierdzajàce, ˝e zgodnie z prawem wy-
konuje zawód piel´gniarki, po∏o˝nej w tym paƒ-
stwie oraz ˝e w momencie sk∏adania zaÊwiadcze-
nia nie obowiàzuje jej nawet tymczasowy zakaz
wykonywania zawodu;

4) zaÊwiadczenie wydane przez odpowiednie w∏adze
lub organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej stwierdzajàce, ˝e posiada jeden z dyplo-
mów, Êwiadectw lub innych dokumentów po-
twierdzajàcych posiadanie formalnych kwalifikacji
do wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej
lub inny dokument potwierdzajàcy posiadanie for-
malnych kwalifikacji do wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej;

5) oÊwiadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenio-
wej od odpowiedzialnoÊci cywilnej dotyczàcej wy-
konywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej lub po-
siadaniu innego dokumentu potwierdzajàcego in-
dywidualne lub zbiorowe Êrodki zabezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. Je˝eli zaistnia∏a nag∏a potrzeba udzielenia
Êwiadczenia przez piel´gniark´, po∏o˝nà, o której mo-
wa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1,
mogà byç z∏o˝one niezw∏ocznie po udzieleniu Êwiad-
czenia.

3.65) Piel´gniarka, po∏o˝na zamierzajàca czasowo
i okazjonalnie wykonywaç zawód na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w kolejnych latach, oÊwiadcze-
nia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, sk∏ada
raz w roku.

4.65) ZaÊwiadczenia oraz dokumenty, o których
mowa w ust. 1, ponownie przedstawia si´ okr´gowej
izbie piel´gniarek i po∏o˝nych tylko w razie istotnej
zmiany okolicznoÊci potwierdzonych zaÊwiadczenia-
mi lub dokumentami.

5.66) Piel´gniarka, po∏o˝na, czasowo i okazjonalnie
wykonujàca zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie ma obowiàzku rejestracji swojej dzia∏al-
noÊci w systemie ubezpieczeƒ celem dokonania rozli-
czeƒ zwiàzanych z tymczasowym i okazjonalnym wy-
konywaniem zawodu. Jednak˝e osoba ta jest zobo-
wiàzana poinformowaç w∏aÊciwà instytucj´ ubezpie-
czeniowà o tymczasowym i okazjonalnym wykonywa-
niu zawodu przed jego rozpocz´ciem, a w nag∏ych
wypadkach — po jego zakoƒczeniu.

Art. 11e.54) 1. Je˝eli Naczelna Rada Piel´gniarek
i Po∏o˝nych lub okr´gowe rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych posiadajà informacje dotyczàce wa˝nego zda-
rzenia, które wystàpi∏o przed podj´ciem w Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊci przez piel´gniark´, po∏o˝-
nà b´dàcà obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i które mo˝e mieç wp∏yw na podj´cie lub wyko-
nywanie zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, informujà o tym zdarzeniu
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, którego jest
obywatelem lub z którego przybywa piel´gniarka, po-
∏o˝na i wyst´pujà z wnioskiem o weryfikacj´ tych in-
formacji oraz o zawiadomienie o dzia∏aniach, które zo-
sta∏y podj´te w zwiàzku z tym zdarzeniem.

2. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych lub
okr´gowe rady piel´gniarek i po∏o˝nych majà obo-
wiàzek:

1) dokonania na wniosek odpowiednich w∏adz lub or-
ganizacji paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej weryfikacji informacji, które mogà mieç
wp∏yw na podj´cie lub wykonywanie zawodu pie-
l´gniarki, po∏o˝nej na terytorium tego paƒstwa
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w okresie
trzech miesi´cy od dnia przedstawienia informacji;

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której
mowa w pkt 1, odpowiednie w∏adze lub organiza-
cje wnioskujàcego paƒstwa.

3. Informacje uzyskane w ramach weryfikacji,
o których mowa w ust. 1 i 2, Naczelna Rada Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych oraz okr´gowe rady piel´gniarek i po-
∏o˝nych sà obowiàzane zachowaç w tajemnicy.

4.67) Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji
mogà byç przedk∏adane w okresie trzech miesi´cy od
dnia ich wystawienia.

———————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
66) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
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Art. 11f.54) Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej posiada dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji do
wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej inny ni˝
dokumenty, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 4, uznaje si´ go za równo-
wa˝ny z tymi dokumentami, je˝eli przedstawi za-
Êwiadczenie wydane przez odpowiednie w∏adze lub
organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej stwierdzajàce, ˝e ten dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument potwierdzajàcy posiadanie formalnych
kwalifikacji zosta∏ uzyskany po ukoƒczeniu kszta∏cenia
zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest
traktowany przez te w∏adze lub organizacje za równo-
wa˝ny z dokumentami, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 4.

Art. 11g.54) 1.68) Okr´gowa rada piel´gniarek i po-
∏o˝nych stwierdza prawo wykonywania zawodu oby-
watelowi paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
który dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument po-
twierdzajàcy posiadanie formalnych kwalifikacji piel´-
gniarki, po∏o˝nej uzyska∏ w paƒstwie innym ni˝ paƒ-
stwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, je˝eli zosta∏y
spe∏nione wymagania zawarte w przepisach prawa
Unii Europejskiej dla kszta∏cenia piel´gniarek odpo-
wiedzialnych za opiek´ ogólnà lub odpowiednio dla
kszta∏cenia po∏o˝nych, a Rzeczpospolita Polska jest
pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym piel´-
gniarka, po∏o˝na sk∏ada wniosek o stwierdzenie pra-
wa wykonywania zawodu.

1a.69) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych
stwierdza prawo wykonywania zawodu obywatelowi
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli paƒ-
stwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej potwierdzi∏o
kwalifikacje zawodowe piel´gniarki, po∏o˝nej wydane
przez paƒstwo trzecie oraz piel´gniarka, po∏o˝na legi-
tymuje si´ trzyletnim doÊwiadczeniem zawodowym,
zdobytym na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego,
które uzna∏o kwalifikacje zawodowe.

1b.69) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych,
rozpatrujàc wniosek o stwierdzenie prawa wykonywa-
nia zawodu obywatelowi paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, który nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie, stosuje przepisy o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, okreÊ-
lone w przepisach odr´bnych.

2.70) Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
w sytuacji, o której mowa w ust. 1—1b, powinno byç
dokonane nie póêniej ni˝ w ciàgu 4 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wszystkich wymaganych dokumentów okreÊ-
lonych ustawà.

Art. 11h.54) Okr´gowa izba piel´gniarek i po∏o˝-
nych, na wniosek piel´gniarki lub po∏o˝nej b´dàcej
cz∏onkiem tej izby, wydaje:

1) zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e piel´gniarka lub
po∏o˝na posiada kwalifikacje zgodne z wymaga-
niami wynikajàcymi z przepisów prawa Unii Euro-
pejskiej oraz ˝e posiadany dyplom, Êwiadectwo
lub inny dokument potwierdzajàcy posiadanie for-
malnych kwalifikacji odpowiada dokumentom po-
twierdzajàcym formalne kwalifikacje piel´gniarki
lub po∏o˝nej wynikajàce z przepisów prawa Unii
Europejskiej;

2) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy zawodowej;

3) inne zaÊwiadczenia wymagane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej.

Art. 12. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ogra-
niczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na
wniosek osoby zainteresowanej, okr´gowa rada pie-
l´gniarek i po∏o˝nych, w∏aÊciwa ze wzgl´du na miej-
sce przysz∏ego wykonywania zawodu.

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

2a. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
w odniesieniu do piel´gniarki, po∏o˝nej b´dàcej oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przez okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych powin-
no byç dokonane niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaga-
nych dokumentów okreÊlonych ustawà.

2b.71) Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych po
przyj´ciu wniosku bezzw∏ocznie, jednak nie póêniej
ni˝ w terminie 1 miesiàca od jego z∏o˝enia, potwier-
dza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodaw-
c´ o ewentualnych brakach, wzywajàc go do ich uzu-
pe∏nienia.

2c.72) W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci
dotyczàcych autentycznoÊci dyplomów, Êwiadectw
lub innych dokumentów wydanych przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych zwraca si´ do odpowiednich w∏adz lub organiza-
cji tego paƒstwa o potwierdzenie autentycznoÊci dy-
plomów, Êwiadectw lub innych dokumentów wyda-
nych przez to paƒstwo oraz o poÊwiadczenie, ˝e piel´-
gniarka, po∏o˝na zamierzajàca wykonywaç zawód
w Rzeczypospolitej Polskiej uzyska∏a wykszta∏cenie
zgodne z przepisami obowiàzujàcymi w okreÊlonym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 2.———————

68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

69) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
71) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

72) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2.
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Art. 13. 1. 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 za-
wodu piel´gniarki lub zawodu po∏o˝nej na sta∏e albo
na czas okreÊlony cudzoziemcowi, który:

1) posiada zezwolenie na pobyt sta∏y w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie w za-
kresie koniecznym do wykonywania zawodu pie-
l´gniarki, po∏o˝nej;

3) przedstawi∏ zaÊwiadczenie o wykonywaniu zawo-
du piel´gniarki, po∏o˝nej na podstawie przepisów
obowiàzujàcych w paƒstwie, w którym dotychczas
wykonywa∏ zawód;

4) przedstawi zaÊwiadczenie odpowiedniego organu
paƒstwa, którego jest obywatelem, ˝e nie zosta∏
pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub pra-
wo to nie zosta∏o zawieszone i nie toczy si´ prze-
ciwko niemu post´powanie w sprawie pozbawie-
nia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

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

6) odby∏ 12-miesi´czny sta˝ podyplomowy w zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej.

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝e
przyznaç prawo wykonywania zawodu osobie niepo-
siadajàcej zezwolenia na pobyt sta∏y w Rzeczypospo-
litej Polskiej, która spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1
pkt 2—4.

3. 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 od-
bycia sta˝u podyplomowego lub kszta∏cenia podyplo-
mowego.

Art. 14. Piel´gniarka, po∏o˝na o odpowiednio wy-
sokich kwalifikacjach, nieposiadajàca prawa wykony-
wania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posia-
dajàca 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-badaw-
cze;

2) Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych lub w∏a-
Êciwà 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 ukoƒcze-
nia sta˝u podyplomowego lub po przerwie w wykony-
waniu 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 „komi-
sjà”, z∏o˝onà ze specjalistów odpowiednich dziedzin
medycyny.

2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie nie-
zdolnoÊci piel´gniarki, po∏o˝nej do wykonywania za-
wodu.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na, której sprawa dotyczy,
obowiàzana jest do stawienia si´ przed komisjà.

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 wykonywa-
nia okreÊlonych czynnoÊci zawodowych na okres
trwania niezdolnoÊci.

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. Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na odmawia poddania
si´ badaniu przez komisj´ lub gdy okr´gowa rada pie-
l´gniarek i po∏o˝nych na podstawie wyników post´-
powania wyjaÊniajàcego uzna, ˝e dalsze wykonywa-
nie zawodu lub ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci zawodo-
wych ze wzgl´du na jej stan zdrowia nie jest mo˝liwe
— okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych podejmu-
je uchwa∏´ o zawieszeniu prawa wykonywania zawo-
du piel´gniarki, po∏o˝nej albo o ograniczeniu wykony-
wania okreÊlonych czynnoÊci zawodowych.

7. Piel´gniarce, po∏o˝nej, o której mowa w ust. 6,
przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do Naczel-
nej 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 sprawach okreÊlonych
w ust. 1—6 jest poufne.

10. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej 73) po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej okreÊli, w drodze
———————
73) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, stosow-

nie 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 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68,
poz. 574 i Nr 77, poz. 649), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.
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rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb orzekania
o niezdolnoÊci do wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej oraz szczegó∏owe zasady i tryb post´powa-
nia w sprawach zawieszania prawa wykonywania za-
wodu albo ograniczenia wykonywania okreÊlonych
czynnoÊci zawodowych.

Art. 17. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ogra-
niczone prawo wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej wygasa w razie:

1)74) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, albo
statusu wynikajàcego z przepisów, o których mo-
wa w art. 3 ust. 4;

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 wykreÊle-
nie z rejestru w∏aÊciwej okr´gowej izby piel´gniarek
i po∏o˝nych, której cz∏onkiem by∏a piel´gniarka lub
po∏o˝na.

Rozdzia∏ 4

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 zawo-
dowej oraz ze szczególnà starannoÊcià.

Art. 19. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek
udzieliç pomocy w ka˝dym przypadku niebezpieczeƒ-
stwa utraty ˝ycia, powa˝nego uszczerbku na zdrowiu
pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawo-
dowymi.

Art. 20. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek po-
informowaç pacjenta o jego prawach.

2. Piel´gniarka, po∏o˝na udziela pacjentowi lub je-
go przedstawicielowi ustawowemu informacji o sta-
nie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do spra-
wowania opieki piel´gnacyjnej.

3.75) Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek prowa-
dzenia i udost´pniania dokumentacji medycznej
w sposób i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76,
poz. 641).

4. (uchylony).76)

5. (uchylony).76)

6. (uchylony).76)

7. (uchylony).76)

8. (uchylony).76)

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

2.77) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy:

1) tak stanowià odr´bne przepisy;

2) zachowanie tajemnicy mo˝e stanowiç niebezpie-
czeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia pacjenta lub in-
nych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra˝a
zgod´ na ujawnienie tajemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania niezb´dnych infor-
macji o pacjencie zwiàzanych z udzielaniem
Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom uczestniczàcym
w udzielaniu tych Êwiadczeƒ.

3.77) Piel´gniarka, po∏o˝na, z zastrze˝eniem sytu-
acji, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, jest zwiàzana
tajemnicà równie˝ po Êmierci pacjenta.

4. Piel´gniarka, po∏o˝na nie mo˝e podaç do 
publicznej wiadomoÊci danych umo˝liwiajàcych iden-
tyfikacj´ 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 mo-
wa w ust. 1, nie dotyczy zleceƒ wykonywanych pod-
czas zabiegów ratujàcych ˝ycie pacjenta i w sytu-
acjach gro˝àcych bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem
utraty ˝ycia lub powa˝nym uszczerbkiem na zdrowiu
pacjenta.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na ma prawo uzyskania od
lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpo-
znaniu, proponowanych metodach diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych i dajàcych si´ przewi-
dzieç nast´pstwach podejmowanych dzia∏aƒ, w zakre-
sie niezb´dnym do udzielanych przez siebie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych.

4. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci piel´-
gniarka, po∏o˝na ma prawo domagaç si´ od lekarza,
który wyda∏ zlecenie, by uzasadni∏ potrzeb´ wykona-
nia tego zlecenia.

5. W wyjàtkowych przypadkach piel´gniarka, po-
∏o˝na ma prawo odmówiç wykonania zlecenia lekar-
skiego, podajàc niezw∏ocznie przyczyn´ odmowy na
piÊmie.

———————
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustaw´ o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustaw´
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76,
poz. 641), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 czerwca 2009 r.

———————
76) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5; uchylony przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 75.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 75.
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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.

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

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

Art. 24. Piel´gniarce, po∏o˝nej, wykonujàcej za-
wód na podstawie umowy o prac´ lub w przypadku,
o którym mowa w art. 19, przys∏uguje ochrona praw-
na przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.

Art. 24a.78) Prowadzenie:

1) indywidualnej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki piel´gnia-
rek, po∏o˝nych albo

3) grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych

— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 25.79) 1. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykony-
waç indywidualnà praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´ piel´gniarki,
po∏o˝nej, zwanych dalej odpowiednio „indywidualnà
praktykà” albo „indywidualnà specjalistycznà prakty-
kà”, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru in-
dywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okr´-
gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwà ze
wzgl´du na miejsce wykonywania praktyki.

2.80) Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidu-
alnà praktyk´ jest obowiàzana spe∏niaç nast´pujàce
warunki:

1) posiadaç prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo˝e byç:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani
ograniczona w wykonywaniu okreÊlonych czyn-
noÊci zawodowych na podstawie przepisów
ustawy lub art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwiet-
nia 1991 r. o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝-
nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z póên. zm.81)),

b) ukarana karà zawieszenia prawa wykonywania
zawodu,

c) pozbawiona uprawnienia do wykonywania za-
wodu orzeczeniem przez sàd Êrodka karnego 
albo przez sàd lub prokuratora Êrodka zapobie-
gawczego zakazu wykonywania zawodu;

3) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one w aparatur´
i sprz´t medyczny, w którym b´dzie wykonywana
praktyka, oraz opini´ paƒstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielanie okreÊlonych Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem ust. 4 pkt 2
i art. 27;

4) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

3.80) Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidu-
alnà specjalistycznà praktyk´ jest obowiàzana:

1) spe∏niaç warunki, o których mowa w ust. 2;

2) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie piel´gniarstwa
lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia.

4.80) Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidu-
alnà praktyk´ lub indywidualnà specjalistycznà prak-
tyk´ wy∏àcznie w miejscu wezwania jest obowiàzana:

1) spe∏niaç warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2 i 4, oraz, w przypadku indywidualnej specjali-
stycznej praktyki, warunek, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2;

2) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy udziela-
nie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych w miej-
scu zamieszkania lub sta∏ego pobytu pacjenta;

3) posiadaç adres praktyki oraz adres przechowywa-
nia dokumentów medycznych.

5.80) Piel´gniarka, po∏o˝na, która zamierza prowa-
dziç indywidualnà praktyk´, indywidualnà praktyk´
wy∏àcznie w miejscu wezwania, indywidualnà specja-
listycznà praktyk´ lub indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ wy∏àcznie w miejscu wezwania, w celu uzy-
skania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzana z∏o˝yç wniosek, który zawiera nast´pujà-
ce informacje:

1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej oraz adres
jej miejsca zamieszkania;

2) numer prawa wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej;

3) dane dotyczàce wyposa˝enia w aparatur´ i sprz´t
medyczny, a w przypadku indywidualnej praktyki
i indywidualnej specjalistycznej praktyki tak˝e da-
ne dotyczàce pomieszczenia;

4) adres praktyki oraz adres przechowywania doku-
mentów medycznych i sprz´tu medycznego,
w przypadku wykonywania praktyki wy∏àcznie
w miejscu wezwania;

5) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile piel´-
gniarka, po∏o˝na taki numer posiada.

———————
78) Dodany przez art. 18 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 24.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 24.
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
81) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62,
poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r.
Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.
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5a.82) Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, piel´-
gniarka, po∏o˝na do∏àcza nast´pujàce dokumenty:

1) dokument potwierdzajàcy prawo piel´gniarki, po-
∏o˝nej do korzystania z pomieszczenia, w którym
ma byç wykonywana indywidualna praktyka lub
indywidualna specjalistyczna praktyka;

2) dokumenty potwierdzajàce prawo piel´gniarki,
po∏o˝nej do korzystania z pomieszczenia i Êrod-
ków ∏àcznoÊci, w którym b´dà przyjmowane we-
zwania, b´dzie przechowywana dokumentacja
medyczna i sprz´t medyczny, w przypadku gdy
piel´gniarka, po∏o˝na ma zamiar wykonywaç in-
dywidualnà praktyk´ lub indywidualnà specjali-
stycznà praktyk´ w miejscu wezwania;

3) opini´ o spe∏nianiu warunków umo˝liwiajàcych
udzielanie w danym pomieszczeniu okreÊlonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych wydanà przez paƒstwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego, w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce, w którym ma byç
wykonywana indywidualna praktyka lub indywi-
dualna specjalistyczna praktyka;

4) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

6.83) Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5,
piel´gniarka, po∏o˝na sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujà-
cej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru prak-
tyk indywidualnych lub rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk sà kompletne i zgodne
z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej odpowiednio w zakre-
sie praktyki zg∏oszonej we wniosku, okreÊlone
w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej.”.

7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej oraz jej ad-
res;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia.

8.84) Za równoznaczne z indywidualnà praktykà
lub indywidualnà specjalistycznà praktykà w rozumie-
niu ustawy uwa˝a si´ wykonywanie zawodu piel´-
gniarki, po∏o˝nej poza zak∏adem opieki zdrowotnej na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy ust. 1—3
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 25a.85) 1. Piel´gniarki, po∏o˝ne w celu udziela-
nia Êwiadczeƒ zdrowotnych mogà prowadziç grupo-
wà praktyk´ w formie spó∏ki cywilnej lub partnerskiej.

2. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych mo-
˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uzyskaniu wpisu do reje-
stru grupowych praktyk prowadzonego przez okr´go-
wà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwà ze wzgl´-
du na miejsce wykonywania praktyki.

3. W ramach grupowej praktyki piel´gniarek, po-
∏o˝nych mogà byç udzielane Êwiadczenia zdrowotne
wy∏àcznie przez piel´gniarki, po∏o˝ne b´dàce wspólni-
kami spó∏ki, o której mowa w ust. 1, spe∏niajàce wa-
runki okreÊlone w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2
pkt 1 i 2 i ust. 3 pkt 2.

4. Piel´gniarki, po∏o˝ne zamierzajàce udzielaç
Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 2, sà obowiàzane z∏o˝yç wniosek, który powi-
nien zawieraç nast´pujàce dane:

1) list´ piel´gniarek, po∏o˝nych wspólników spó∏ki,
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy albo wspólników spó∏ki cywilnej;

2) okreÊlone w art. 25 ust. 5 pkt 2—4 oraz dane
o spe∏nieniu przez piel´gniarki, po∏o˝ne warun-
ków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub
ust. 2 pkt 1, 2 i ust. 3 pkt 2;

3) numer ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, upraw-
niona piel´gniarka, po∏o˝na wspólnik spó∏ki do∏àcza
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 5a pkt 1 i 3,
umow´ spó∏ki, o której mowa w ust. 1, albo jej ksero-
kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em, a tak-
˝e zaÊwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej albo odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, pie-
l´gniarki, po∏o˝ne zamierzajàce udzielaç Êwiadczeƒ
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki sk∏adajà
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru gru-
powych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych sà kom-
pletne i zgodne z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie grupowej
praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych, okreÊlone
w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej.”.

7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,
a w przypadku spó∏ki cywilnej imiona i nazwiska
wspólników oraz ich adresy zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy albo wspólników spó∏ki cywilnej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji.

———————
82) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 21.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 21.
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
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8. Do grupowej praktyki wykonywanej przez piel´-
gniarki, po∏o˝ne wy∏àcznie w miejscu wezwania sto-
suje si´ przepisy ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 25 ust. 4
i ust. 5a pkt 2.

9. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych mo-
˝e byç wykonywana na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej z podmiotem innym ni˝ zak∏ad opie-
ki zdrowotnej.

10. Wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek,
po∏o˝nych, o której mowa w ust. 1, nie jest prowadze-
niem zak∏adu opieki zdrowotnej.

Art. 25b.86) Piel´gniarki, po∏o˝ne prowadzàce in-
dywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ oraz grupowà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝-
nych sà obowiàzane zg∏osiç zmian´ danych obj´tych
wpisem do rejestrów w terminie 14 dni od dnia po-
wstania tych zmian.

Art. 25c. (uchylony).87)

Art. 25d.88) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawie doko-
nywania wpisów do rejestrów indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjalistycznych prak-
tyk, grupowych praktyk piel´gniarek i po∏o˝nych,

2) wzory wniosków o wpis do rejestrów,

3) wzory zaÊwiadczeƒ o wpisie do rejestrów oraz
sposób prowadzenia rejestrów

— majàc na uwadze dane, jakie powinny zawieraç
wnioski i zaÊwiadczenia.

Art. 25e.89) 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub 25a ust. 4,
i oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5a lub
art. 25a ust. 6, po sprawdzeniu spe∏nienia warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie indywidualnej
praktyki, indywidualnej praktyki wykonywanej wy-
∏àcznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjali-
stycznej praktyki, indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki wykonywanej wy∏àcznie w miejscu wezwania
oraz grupowej praktyki, dokonuje wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk, indywidualnych specjali-
stycznych praktyk lub grupowych praktyk oraz wyda-
je piel´gniarce, po∏o˝nej lub grupowej praktyce za-
Êwiadczenie o wpisie do rejestru.

2. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu w ter-
minie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wp∏ywu te-
go wniosku do tego organu up∏yn´∏o 40 dni, wniosko-
dawca mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uprzednim za-
wiadomieniu o tym na piÊmie organu, który nie doko-
na∏ wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ we-
zwa∏ tego wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku
o wpis nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia je-
go otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mo-
wa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od
dnia wp∏ywu uzupe∏nienia wniosku o wpis.

Art. 26. 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.

2.90) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadaç pod wzgl´dem technicznym i sanitarnym
urzàdzenia i pomieszczenia, w których mo˝na wyko-
nywaç indywidualnà praktyk´ i grupowà praktyk´ pie-
l´gniarek i po∏o˝nych, oraz wymagania, jakim powi-
nien odpowiadaç sprz´t medyczny, o którym mowa
w art. 25 ust. 4 pkt 2, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwy po-
ziom udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz bez-
pieczeƒstwo pacjentów.

Art. 27.91) W przypadku gdy indywidualna prakty-
ka, indywidualna specjalistyczna praktyka i grupowa
praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych jest wykonywana na
zasadach okreÊlonych w art. 25 ust. 8 oraz w art. 25a
ust. 9, obowiàzek spe∏nienia warunków, o których mo-
wa w art. 25 ust. 2 pkt 3, spoczywa na podmiocie, któ-
ry zawar∏ odpowiednià umow´, z wy∏àczeniem sytu-
acji, w której pomieszczenie, sprz´t i aparatura me-
dyczna nie stanowià w∏asnoÊci tego podmiotu.

Art. 27a. 1. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝-
nych nie mo˝e byç wykonywana w publicznym zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilno-
prawnej o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych.

2.92) Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykonywaç w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej dodatkowà opiek´ piel´gna-
cyjnà, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawar-
tej z pacjentem, osobà bliskà, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opieku-
nem prawnym.

Art. 27b. 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 uza-
sadnionych przypadkach okr´gowa rada piel´gniarek
i po∏o˝nych mo˝e podjàç uchwa∏´ o zarejestrowaniu
tej praktyki.

———————
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 12 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 24.
87) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca

2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89,
poz. 969), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 wrzeÊnia
2001 r.; uchylony przez art. 18 pkt 13 ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 24.

88) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.

89) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 21.

———————
90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
92) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 75.
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Art. 28.93) 1. Wpis do rejestrów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2, podlega op∏acie.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przy-
chód w∏aÊciwej okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty za
dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 25 ust. 1
i art. 25a ust. 2, z uwzgl´dnieniem kosztów zwiàza-
nych z post´powaniem w sprawie dokonania wpisu
oraz rodzaju praktyki obj´tej wpisem.

Art. 29.94) 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych dokonuje wykreÊlenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk lub indywidualnych specjalistycz-
nych praktyk w przypadku:

1) niespe∏niania warunków wykonywania dzia∏alno-
Êci, o których mowa w art. 25 i art. 26 ust. 1;

2) skreÊlenia piel´gniarki, po∏o˝nej z listy cz∏onków
okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych z przy-
czyn okreÊlonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o samorzàdzie piel´gniarek
i po∏o˝nych.

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych doko-
nuje wykreÊlenia wpisu w rejestrze grupowych prak-
tyk w przypadku niespe∏niania warunków wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 25a oraz
art. 26 ust. 1.

Art. 30. 1. Nadzór nad indywidualnà praktykà, in-
dywidualnà specjalistycznà praktykà oraz nad grupo-
wà praktykà piel´gniarek, po∏o˝nych sprawuje w∏aÊci-
wa 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 szcze-
gólnoÊci:
a) wizytacji pomieszczeƒ, w których udzielane sà

Êwiadczenia, o których mowa w art. 4 lub art. 5,
b)95) obserwowania czynnoÊci zwiàzanych z udzie-

laniem Êwiadczeƒ w ramach praktyki,
c) ˝àdania informacji i udost´pniania dokumenta-

cji medycznej;

2) wydawania zaleceƒ pokontrolnych, majàcych na
celu usuni´cie stwierdzonych braków i wadliwo-
Êci.

Art. 30a.96) 1. Wpis do rejestru indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk
i grupowych praktyk, odmowa wpisu, zmiana wpisu
do tych rejestrów oraz skreÊlenie z nich nast´pujà
w formie uchwa∏y okr´gowej rady piel´gniarek i po-
∏o˝nych.

2. Od uchwa∏, o których mowa w ust. 1, piel´gniar-
ce, po∏o˝nej przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnej Ra-
dy Piel´gniarek i Po∏o˝nych, która podejmuje w tej
sprawie uchwa∏´.

3. Do uchwa∏ samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych
w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego
odnoszàce si´ do decyzji administracyjnych.

4. Na uchwa∏´ Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych, o której mowa w ust. 1, s∏u˝y zainteresowa-
nemu skarga do sàdu administracyjnego.

Art. 31. (uchylony).97)

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 na-
st´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 33—36. (pomini´te).98)

Art. 37. 1.99) Piel´gniarka, po∏o˝na, która na pod-
stawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów uzyska-
∏a zaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawodu pie-
l´gniarki lub po∏o˝nej, powinna uzyskaç we w∏aÊciwej
okr´gowej radzie piel´gniarek i po∏o˝nych zaÊwiad-
czenie o prawie wykonywania zawodu, wed∏ug usta-
lonego wzoru zgodnie z art. 12 ust. 2, do dnia 31 grud-
nia 2001 r.

2.100) ZaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawo-
du wydane na podstawie przepisów obowiàzujàcych
przed dniem 28 grudnia 1999 r. traci moc po up∏ywie
terminu okreÊlonego w ust. 1.

Art. 38. (pomini´ty).98)

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, 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
oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 178).

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia101), z tym ˝e przepis art. 9
ust. 1 i 2 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

———————
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 16 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 24.
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.
96) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 21.

———————
97) Przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r.

o zmianie ustaw: o zak∏adach opieki zdrowotnej, o za-
wodzie lekarza, o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej,
o szkolnictwie wy˝szym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 30 grudnia 1998 r.

98) Zamieszczone w obwieszczeniu.
99) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 12 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
100) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
101) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 30 lipca 1996 r.
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1) „Krankenschwester” lub „Krankenpfleger” w Re-
publice Federalnej Niemiec;

2) „hospitalier(¯re)/verpleegassistente(e)” lub „infir-
mier(¯re) hospitalier(¯re)/ziekenhuisverpleger 
(-verpleegster)” w Królestwie Belgii;

2a)103) „ ” w Republice Bu∏garii;

3) „sygeplejerske” w Królestwie Danii;

4) „infirmier(¯re)” w Republice Francuskiej;

5) „Registered General Nurse” w Republice Irlandii;

6) „infermiere professionale” w Republice W∏oskiej;

7) „infirmier” w Wielkim Ksi´stwie Luksemburga;

8) „verpleegkundige” w Królestwie Niderlandów;

9) „State Registered Nurse” lub „Registered General
Nurse” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Pó∏nocnej;

10) „Διπλωματου’χος η’ πτυχιου’ χος νοσοκο’μος, νοση-
λευτη’ς η’ νοσηλευ’τρια” w Republice Greckiej;

11) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hiszpa-
nii;

12) „enfermeiro” w Republice Portugalii;

13) „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter
Krankenpfleger” w Republice Austrii;

14) „sairaanhoitaja — sjukskötare” w Republice Fin-
landii;

15) „sjuksköterska” w Królestwie Szwecji;

16) „všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel” w Re-
publice Czeskiej;

17) „õde” w Republice Estoƒskiej;

18) „Εγγεγραμμε’νος Νοσηλευτη’ς” w Republice Cypryj-
skiej;

19) „māsa” w Republice ¸otewskiej;

20) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republice
Litewskiej;

21) „ápoló” w Republice W´gierskiej;

22) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Republice
Malty;

22a)104) „asistent medical generalist” w Rumunii;

23) „diplomirana medicinska sestra / diplomirani
zdravstvenik” w Republice S∏owenii;

24) „sestra” w Republice S∏owackiej;

25) „hjúkrunarfræ ingur” w Republice Islandii;

26) „Krankenschwester — Krankenpfleger” w Ksi´-
stwie Liechtensteinu;

27) „offentlig godkjent sykepleier” w Królestwie Nor-
wegii;

28) „infirmi¯re”, „infirmier”, „Krankenschwester”,
„Krankenpfleger”, „infermiera” lub „infermiere”
w Konfederacji Szwajcarskiej.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. 

Za∏àcznik nr 1102)

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH PIEL¢GNIAREK

———————
102) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
103) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
104) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
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1) „Hebamme” lub ”Entbindungspfleger” w Repu-
blice Federalnej Niemiec;

2) „accoucheuse/vroedvrouw” w Królestwie Belgii;

2a)105) „ ” w Republice Bu∏garii;

3) „jordemoder” w Królestwie Danii;

4) „sage-femme” w Republice Francuskiej;

5) „midwife” w Republice Irlandii;

6) „ostetrica” w Republice W∏oskiej;

7) „sage-femme” w Wielkim Ksi´stwie Luksembur-
ga;

8) „verloskundige” w Królestwie Niderlandów;

9) „midwife” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej;

10) „μαι’α” lub „μαιευτη’ς” w Republice Greckiej;

11) „matrona” lub „asistente obst¯trico” w Króle-
stwie Hiszpanii;

12) „enfermeiro especialista Em enfermagem de
saúde materna e obstétrica” w Republice Portu-
galii;

13) „Hebamme” w Republice Austrii;

14) „kätilö — barnmorska” w Republice Finlandii;

15) „barnmorska” w Królestwie Szwecji;

16) „porodní asistentka/porodní asistent” w Republi-
ce Czeskiej;

17) „ämmaemand” w Republice Estoƒskiej;

18) „Εγγεγραμμε’νη Μαι’α” w Republice Cypryjskiej;

19) „vecmāte” w Republice ¸otewskiej;

20) „akušeris” w Republice Litewskiej;

21) „szülésznő” w Republice W´gierskiej;

22) „qabla” w Republice Malty;

22a)106) „Moas‚ă” w Rumunii;

23) „diplomirana babica / Diplomirani babičar” w Re-
publice S∏owenii;

24) „pôrodná asistentka” w Republice S∏owackiej;

25) „ljósmó ir” w Republice Islandii;

26) „Hebamme” w Ksi´stwie Liechtensteinu;

27) „jordmor” w Królestwie Norwegii;

28) „sage-femme”, „Hebamme” lub „levatrice”
w Konfederacji Szwajcarskiej.

Za∏àcznik nr 2102)

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH PO¸O˚NYCH

———————
105) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
106) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.




