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Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie dziękuje za powierzony mi mandat 
zaufania i wybór mojej osoby na przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku.

Stojąc u progu nowej kadencji deklaruję pra-
cę pełną zaangażowania, w celu realizacji zadań, 
jakie stawia przed sobą samorząd dla rzetelne-
go reprezentowania interesów naszego środo-
wiska.

Ogrom tych działań wynika z problemów nur-
tujących środowisko pielęgniarek i położnych ta-
kich jak godziwe wynagradzanie, właściwe obsa-
dy na dyżurach, wartościowanie stanowisk pracy, 
właściwa pozycja w zespole terapeutycznym, 
satysfakcja z podwyższanych kwalifikacji oraz 
podnoszenie prestiżu wykonywanego zawodu.

Wiele zatem przed nami pracy, jesteśmy jednak 
wielkim potencjałem, który może podejmować 
odważne wyzwania i dążyć do określonego celu 
dla dobra tych, których otaczamy opieką i dla 
dobra nas samych. Wierzę, że owoce tej pracy 
będą obfite, jesteśmy starannie wykształceni, 
posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie. 
Musimy być zdecydowani i odważni by mówić 
jednym głosem, szczególnie teraz, w obecnej sy-
tuacji, kiedy stoimy w obliczu przekształceń usta-
wodawczych i wykonawczych. Musimy stanowić 
jedność, a mając wsparcie samorządu możemy 
zdziałać bardzo wiele.

W dniu dzisiejszym oddajemy Państwu zmie-
niony nieco biuletyn, zachęcamy do współpracy, 
do przedstawienia swoich propozycji odnośnie 
zamieszczanych treści. Prosimy o e-maile, tele-
fony jak również kontakt osobisty w Izbie Pielęg-
niarek i Położnych.

Wszystkim osobom, które podjęły się trudu 
pracy w obecnej kadencji życzę determinacji 
i wytrwałości do osiągnięcia zamierzonych celów 
oraz satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej 
pracy.

Przewodnicząca ORPiP 
mgr Cecylia Dolińska
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Szczęście, pieniądz, uwielbienie - 
Jedna chwila to rozprasza, 

Tylko to, co w sercu płonie wiecznym jest - 
To pamięć nasza.

Pani Marynie Sidorowicz
Położnej Kliniki Ginekologii 

odchodzącej na emeryturę po 38 latach, 
składamy serdeczne podziękowania za 
owocną pracę, za wzorowe wypełnianie 
obowiązków służbowych i zaangażowanie 
zawodowe. 

Życzymy samych pogodnych chwil, miłych 
wspomnień, realizacji wszystkich pasji i za-
interesowań.

Pielęgniarki i położne Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Podziękowania, Gratulacje

fot. Anna Sienkiewicz
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„to co robimy dla innych, 
jest tym, co naprawdę warto robić”

Lewis Carroll

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych skła-
dam serdeczne podziękowania

Pani mgr Agnieszce Krynickiej  
Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

za przekazanie w formie darowizny programów szkoleń 
podyplomowych.

Zapewniamy, że ww. programy zostaną wykorzystane w ra-
mach bezpłatnego kształcenia członków samorządu Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Liczymy na dalszą współpracę dla dobra naszego środo-
wiska zawodowego.

Przewodnicząca ORPiP  
mgr Cecylia Dolińska

Podziękowania, Gratulacje

fot. Anna Sienkiewicz
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Ludmiła Marcinowicz

Z okazji uzyskania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w imieniu całego 
samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Białymstoku składam Pani 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Jesteśmy dumni, że Pani, jako pierwsza 
pielęgniarka w Polsce uzys kała stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Zmieniająca się sytuacja w ochronie zdro-
wia, postęp w medycynie i wzrost świadomo-
ści społeczeństwa stawia przed środowiskiem 
pielęgniarek i położnych coraz większe wyma-
gania. Wierzymy, że zdoła Pani zarazić swoim 
entuzjazmem i zaangażowaniem w budowaniu 
profesjonalnego nowoczesnego pielęgniarstwa 
wszystkich członków naszego samorządu.

 Przewodnicząca ORPiP  
mgr Cecylia Dolińska

Białystok, dnia 19.01.2012 roku

grafika: José Manuel Benito Álvarez (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gladiolos.jpg)

Podziękowania, Gratulacje
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G  
ratulacje

„Bogatym nie jest ten kto posiada, 
lecz ten kto daje”  
                                     Jan Paweł II

Z ogromną przyjemnością przyjęłam wiadomość o otrzymaniu 
przez Panią Mariannę Danielewską, pielęgniarkę z Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej „Fidos” w Białymstoku zdobycia 
Nagrody Św. Kamila za „urzeczywistnianie szczytnych idei pie-
lęgniarstwa poprzez codzienną pracę dla dobra osób starszych 
oraz wzorową postawę pielęgniarki”.

W imieniu własnym i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku pragnę złożyć Pani serdeczne gratulacje i najwyż-
sze słowa uznania za profesjonalizm, wiedzę i umiejętności oraz 
ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Niech poczucie dobrze zrealizowanych zadań będzie źródłem 
osobistej satysfakcji, jak również motywacją do dalszej pracy.

Przewodnicząca ORPiP  
mgr Cecylia Dolińska

Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników 
służ by zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu 
Pos łu gu jących Chorym - Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta 
i Edu kacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego 
Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Nag-
rody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezintere-
sownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, 
stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrze-
gania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu 
choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy ro-
dzaj chorób. Tegoroczne nagrody i wyróżnienia przyznane zostały za 
„szczególną troskę i opiekę nad osobami starszymi. Kryształowe statuetki 
przyznano w trzech kategoriach: pracowników służby zdrowia, organizac-
ji społecznych i mediów publicznych.

Podziękowania, Gratulacje
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MARIANNA DANIELEWSKA  
z domu Malinowska

Urodzona 10.03.1959 roku w miejscowości 
Łubiany - Grabowo. W roku 1979 ukończyła 
5-letnie Liceum Medyczne w Piszu  od tego 
czasu z pasją zajmuje się wykonywaniem 
zawo du pielęg niarki. Zatrudniona od 12 paź-
dziernika 1979 roku w Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie - pracuje w nim do dziś. Od 2005 roku 

jest zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Fidos” w Białymstoku, którego założycielkami są pielęgniarki. Na 
przestrzeni tego czasu opiekowała się 55 seniorami. Niestrudzenie 
nie licząc dni i godzin, niesie pomoc i wsparcie ludziom starszym, 
schorowanym, niesamodzielnym. Nieoceniony nauczyciel młodych 
pokoleń pielęgniarek - uczestnicząc w procesie dydaktycznym stu-
dentów pielęgniarstwa uczy ich trudnej, ale najpiękniejszej ze sztuk 
pięknych jaką właśnie jest Pielęgniarstwo. Marylka jest skromna 
i nigdy się nie skarży mimo, że zajmowanie się ludźmi starszymi 
wymaga ogromnej wiedzy medycznej, delikatności zarówno w sto-
sunku do pacjenta jak i jego rodziny, a także siły. 

Na uwagę zasługuje kartka przesłana przez osobę z rodziny na 
ręce kierownika Zakładu w którym pracuje Marylka z podzięko-
waniem za opiekę nad mężem i matką… kartka przyszła kiedy 
Oni znaleźli się „po drugiej stronie życia”

Sporządziła mgr Ewa Taranta  
Kierownik NZOZ „Fidos” w Białymstoku

Podziękowania, Gratulacje

fot. ze stron NIPiP
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G  
ratulacje

Informujemy, że Pani Irena Ste-
paniuk, Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej pra-
cownik Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. K. Dłuskiego 
w Białymstoku - została powołana 
na członka Wojewódzkiej Komisji 
do spraw Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych. Serdecznie gratuluję 
w imieniu Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych. 

Niech poczucie dobrze zrealizowanych zadań będzie źródłem 
osobistej satysfakcji, jak również motywacją do dalszej pracy.

Przewodnicząca ORPiP 
 mgr Cecylia Dolińska

Podziękowania, Gratulacje
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K  
onferencja 

W dniu 10 lutego 2012 roku w Białymstoku odbyła się Konfe-
rencja szkoleniowa pt.: „Aspekty prawne wykonywania zawodu 
pielęg niarki i położnej”

Konferencja została zorganizowana przy współudziale: Zarządu 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymsto-
ku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz 
Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku.

Konferencja PTP i OIPiP
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W konferencji uczestniczyło 130 pielęgniarek/pielęgniarzy 
członków: kół Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy 
Oddziale w Białymstoku i Okręgowych Izb Pielęgniarek i Po-
łożnych w Białymstoku

Program konferencji obejmował następujące tematy:
1. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w świet-

le ustawy o działalności leczniczej - adwokat dr Agnieszka 
Zemke-Górecka.

Konferencja PTP i OIPiP
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2. Odpowiedzialność cywilno-prawna osób wykonujących zawód 
pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego ustawodaw-
stwa - adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka.

3. Kształtowanie pos-
taw etycznych pielę-
gniarki we współcze-
snych uwarunkowa-
niach - mgr Krysty-
na Wolska-Lipiec.

4. Prewencja wykro-
czeń zawodow ych 
na pielęgniarskich 
i położniczych sta-
nowiskach pracy - 
mgr Irena Stepaniuk 
(Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęg-
niarek i Położnych) 

Konferencja PTP i OIPiP
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fotografie Anna Sienkiewicz

5. Trudności w relacjach 
pielęgniarka/położna 
pacjent - psycholog 
mgr Beata Skowroń-
ska.

Skarbnik ORPiP 
vice-przewodnicząca  

Zarządu Oddziału PTP 
dr n. med. Beata Olejnik

Konferencja PTP i OIPiP
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W  
alne zebranie Stowarzyszenia Instrumentariuszek

W dniu 24.02.2012 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Białymstoku odbyło się VI Walne Spra-
wozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Instrumentariuszek. Podsumowano działalność III 
kadencji stowarzyszenia, dokonano wyborów władz, oraz podjęto 
istotne uchwały i wnioski.

Podjęto uchwały w sprawie zmian w statucie, składki człon-
kowskiej, oraz wniosek dotyczący założenia strony internetowej 
stowarzyszenia.

Dyskutowano nad projektem nowego Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, w którym brak 
jest odrębnej specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. 

Informacje organizacji i stowarzyszeń
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Członkowie stowarzyszenia obecni na walnym zebraniu nie 
zgadzają się na łączenie specjalizacji operacyjnej z chirurgiczną 
i domagają się szerokiej konsultacji w środowisku pielęgniarek. 

Stowarzyszenie przygotuje petycje i będzie zbierać podpisy pie-
lęgniarek w sprawie utrzymania prowadzenia szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęg-
niarek oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego dla pielęgniarek.

W trosce o rozwój pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek będzie podejmo-
wać wszelkie działania aby utrzymać właściwy poziom kształ-
cenia pielęgniarek operacyjnych.

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki, położne posiadające doś-
wiadczenie zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
do wstąpienia w szeregi naszego stowarzyszenia.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek 
15-274 Białystok ul. Waszyngtona 17 

85 7450881 lub 663586082 
email: osibialystok@tlen.pl

Prezes mgr Barbara Dąbrowska

Informacje organizacji i stowarzyszeń
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G  
ratulacje

Z ogromną przyjemnością informuję, że VI Walne Spra-
wozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Instrumentariuszek wybrało ponownie na 
prezesa mgr Barbarę Dąbrowską zatrudnioną w Uniwersy-
teckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białystoku.

A w skład Zarządu weszły następujące osoby:
Wiceprezes - Joanna Królewska BCO Białystok,
Sekretarz - Barbara Choroszucha UDSK Białystok,
Skarbnik - Anna Wilczyńska USK Białystok.

Wszystkim Paniom życzymy sukcesów w realizacji zadań 
oraz radości w życiu osobistym.

Przewodnicząca ORPiP 
mgr Cecylia Dolińska

grafika:  http://wikipedia/commons/c/c9/Lunaria_annua_-_Foto_Takkk_%28Takacs%29_Hungary.jpg

Informacje organizacji i stowarzyszeń
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U  
stawa o zawodach pielęgniarki i położnej

USTAWA 

z dnia 15 lipca 2011 roku

o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:

1) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;
2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki 

i położnej;
3) kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej;
4) kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej.

2. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położ-
nych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).

Art. 2. Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawo-
dami medycznymi.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) prawie wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć 

odpowiednio prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
prawo wykonywania zawodu położnej;

2) państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez 
to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację 
Szwajcarską;

3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - 
należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 
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Szwajcarskiej, członków ich rodzin w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 
1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiada-
jących zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694, z późn. zm.);

4) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć pod-
miot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

Rozdział 2 

Zasady wykonywania zawodów
Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udziela-

niu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pac-

jenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pac-

jentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-

czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
2. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wyko-
nywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęg-
niarek lub położnych;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pie-
lęgniarstwa;
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3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub po-
łożnych;

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach ad-
ministracyjnych, na których wykonuje się czynności zwią-
zane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem 
nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach 
którego wykonuje się czynności związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których 
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspek-
toracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach 
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
na których wykonuje się czynności związane z ochroną 
zdrowia i opieką zdrowotną;

8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Central-
nym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach 
Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nad-
zorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez 
podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;

9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych 
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem upraw-
nień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;

10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub 
klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lu-
tego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016);

11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu 
pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu;
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12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika 
obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pra-
cownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej 
organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest 
związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Art. 5. 1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą 
w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w ok-
reślonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu 
ciąży fizjologicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego 
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu 
płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku ko-
nieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nag-
łych także porodu z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, 
do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia ło-
żyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz mo-
nitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowa-
niu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym 
natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawid-

łowości wymagających skierowania do lekarza;
12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad ko-

bietą;
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13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zak-
resie:
a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania 

rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygo-

towania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem 
na temat higieny i żywienia.

2. Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:
1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykony-

wanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych 
lub pielęgniarek;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wy-
konywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad 
kobietą, noworodkiem lub rodziną;

3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub po-
łożnych;

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach ad-
ministracyjnych, na których wykonuje się czynności zwią-
zane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem 
nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finanso-
wania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicz-
nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługu-
jących, w ramach którego wykonuje się czynności związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których 
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych 
w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem 
uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie;

8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klu-
bie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu 
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pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu;

10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obo-
wiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, 
albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane 
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Art. 6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opi-
nii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia:

1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzie-
lane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęg-
niarkę i położną,

2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocni-
czych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki 
i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,

3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pie-
lęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego,

4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wy-
konywanych przez pielęgniarkę,

5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przepro-
wadzania przez pielęgniarkę i położną - biorąc pod uwagę 
niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności 
i obowiązków.

Art. 7. Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba 
posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo 
przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych oraz osoba, o której mowa w art. 24 i art. 25.

Art. 8. 1. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przy-
sługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęg-
niarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.
2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się oso-

by posiadające prawo wykonywania zawodu, a także osoby, 
o których mowa w art. 24, z zastrzeżeniem art. 9.

3. Tytuły, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie prawnej.
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4. Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie 
specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się tytułem 
zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub po-
łożnictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochro-
nie zdrowia.

Art. 9. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
tytułu zawodowego „pielęgniarka” albo „pielęgniarz” lub „po-
łożna” albo „położny”, jeżeli posiada kwalifikacje uprawniające 
do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej określone 
w ustawie.

Art. 10. 1. Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczys-
tego stroju zawodowego. Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki 
i położnej podlega ochronie prawnej.
2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze 

uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki 
i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tra-
dycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

Art. 11. 1. Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszano-
waniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wy-
korzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem 

czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 
pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjona-
riuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.).

Art. 12. 1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z po-
siadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy 
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia 

lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego 
niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych 
kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na 
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piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położ-
na mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub 
jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego 
o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania 
tego świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w pod-
miocie leczniczym.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdro-
wotnych z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka 
i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt 
w dokumentacji medycznej.

Art. 13. Pielęgniarka i położna mają prawo wglądu do dokumen-
tacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej 
informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, propono-
wanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyj-
nych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach 
podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udziela-
nych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Art. 14. 1. Pielęgniarka i położna mają prawo do uzyskania pełnej 
informacji o celowości, planowanym przebiegu i dających się 
przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, w którym 
mają uczestniczyć.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i po-

łożna mogą odmówić uczestniczenia w eksperymencie, po-
dając przełożonemu przyczynę odmowy na piśmie.

Art. 15. 1. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie 
zapisane w dokumentacji medycznej.
2. Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, 

nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zag-
rożenia zdrowotnego.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i po-
łożna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zle-
cenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania.

4. Pielęgniarka i położna mają prawo do samodzielnego orze-
kania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych wykonywanych na rzecz pacjenta niezdolnego do 
samodzielnej egzystencji i samoopieki.
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Art. 16. Pielęgniarka i położna są obowiązane:
1) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisa-

mi ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 
417, z późn. zm.);

2) udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu 
albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji o stanie 
zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania 
opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz prowa-
dzenia porodu i połogu.

Art. 17. 1. Pielęgniarka i położna są obowiązane do zachowania 
w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych 
w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:

1) tak stanowią odrębne przepisy;
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo 

dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę 

na ujawnienie tajemnicy;
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji 

o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świad-
czeń.

3. Pielęgniarka i położna, z zastrzeżeniem sytuacji, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po 
śmierci pacjenta.

Art. 18. Pielęgniarka i położna mają obowiązek prowadzenia 
i udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach okreś-
lonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art. 19. 1. Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 

5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej.
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2. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane, w terminie 14 dni 
od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umo-
wy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek 
i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania 
zawodu, wskazując:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 

wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu;

2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na 
czas określony - datę zakończenia umowy;

3) miejsce wykonywania zawodu.
3. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane poinformować 
okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu 
na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaś-
nięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo 
wygaśnięcia umowy.

4. Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminują-
cych ze względu na formę wykonywania zawodu przez pie-
lęgniarkę lub położną.

5. Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęg-
niarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie leczni-
czym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku 
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Art. 20.  Pielęgniarka lub położna wykonująca indywidualną 
praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę może 
zatrudniać osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi do 
wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).

Art. 21. Jeżeli pielęgniarka lub położna zamierza wykonywać 
indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę 
lub grupową praktykę, na obszarze innej okręgowej izby pie-
lęgniarek i położnych niż tej, której jest dotychczas członkiem, 
jest obowiązana dokonać wyboru, o którym mowa w art. 5 ust. 
4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych.
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Art. 22. 1. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest upraw-
niona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę lub położna w ramach praktyki zawodowej wpisa-
nej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w rozumieniu przepisowo działalności leczniczej.
2. Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub po-

łożne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności wi-
zytacyjne za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
1) żądania informacji i dokumentacji;
2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działal-

ność leczniczą;
3) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świad-

czeń zdrowotnych;
4) wglądu do dokumentacji medycznej;
5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Po wykonaniu czynności wizytacyjnych sporządza się wys-
tąpienie powizytacyjne, które zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania, albo 

nazwę albo firmę oraz adres siedziby;
2) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyj-

nych;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizy-

tacyjne;
5) opis stanu faktycznego;
6) opis ewentualnych nieprawidłowości;
7) wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne;
8) datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjne-

go.
5. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępo-

wanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione 
naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położ-
nych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęg-
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niarka lub położna wykonująca zawód w ramach praktyki 
zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej rażąco narusza warunki wykonywania działal-
ności objętej wpisem, okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

Art. 23. 1. Pielęgniarka i położna mogą wykonywać w podmiocie 
leczniczym dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa 
w art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie umowy cywilnopraw-
nej zawartej z pacjentem, osobą bliską, o której mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opiekunem prawnym.
2. Pielęgniarka lub położna, o których mowa w ust. 1, informują 

podmiot leczniczy, w którym będą wykonywać opiekę pielęg-
nacyjną na podstawie umowy określonej w ust. 1, najpóźniej 
w dniu podjęcia opieki.

Art. 24. 1. Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej może czasowo i oka-
zjonalnie wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zawód pielęgniarki lub położnej bez konieczności stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub 
położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy czasowe-
go i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okręgowej 
izbie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce 
wykonywania zawodu:

1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonal-
nego wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, ze 
wskazaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu wykonywania 
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokument potwierdzający obywatelstwo;
3) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub 

organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje zawód pie-
lęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie 
wydania zaświadczenia nie obowiązuje jej zakaz wykony-
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wania zawodu oraz nie toczy się przeciwko niej postępowa-
nie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

4) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub 
organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub 
innych dokumentów potwierdzających posiadanie formal-
nych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej, lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęg-
niarki lub położnej;

5) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od od-
powiedzialności cywilnej dotyczącej wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego dokumentu 
potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabez-
pieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez 
pielęgniarkę lub położną, o której mowa w ust. 1, dokumenty, 
o których mowa w ust. 1, mogą być złożone niezwłocznie po 
udzieleniu świadczenia.

3. Pielęgniarka lub położna zamierzająca czasowo i okazjo-
nalnie wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w kolejnych latach oświadczenia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 5, składa raz w roku.

4. Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, 
ponownie przedstawia się okręgowej izbie pielęgniarek i po-
łożnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności pot-
wierdzonych zaświadczeniami lub dokumentami.

5. Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonują-
ce zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają 
obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubez-
pieczeń celem dokonania rozliczeń związanych z czasowym 
i okazjonalnym wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane 
poinformować właściwą instytucję ubezpieczeniową o tym-
czasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed roz-
poczęciem jego wykonywania, a w nagłych wypadkach - po 
zakończeniu jego wykonywania.

6. W przypadku gdy okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
- biorąc pod uwagę długość, częstotliwość, regularność i ciąg-
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łość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych - 
uzna, że wykonywanie zawodu nie ma charakteru czaso-
wego i okazjonalnego, informuje pielęgniarkę lub położną 
o konieczności uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu.

Art. 25. Pielęgniarka lub położna o odpowiednio wysokich kwa-
lifikacjach, nieposiadające prawa wykonywania zawodu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadające to prawo 
w innym państwie, mogą brać udział w naradzie pielęgniarskiej 
lub położnych oraz udzielać świadczeń zdrowotnych wymie-
nionych w art. 4 ust. 1 lub w art. 5 ust. 1, których potrzeba 
wynika z narady, jeżeli zostały zaproszone przez:

1) szpitale lub instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);

2) Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub właściwą okrę-
gową radę pielęgniarek i położnych;

3) pielęgniarkę lub położną posiadającą prawo wykonywania 
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdora-
zowo po uzyskaniu zgody właściwej okręgowej rady pielęg-
niarek i położnych.

Art. 26. 1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 
a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawia-
domić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych 
i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod 
nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpo-
wiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się 
co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej 
dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, 
w którym odbywa się przeszkolenie.
2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas 

trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, 
o których mowa w ust. 1.

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy 
o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zat-
rudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, 
z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.
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4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze 
uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb od-
bywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze ko-
nieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych 
przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania 
zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wy-
konywały zawodu.

Art. 27. 1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo 
częściowej niezdolności pielęgniarki lub położnej do wyko-
nywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, okręgo-
wa rada pielęgniarek i położnych powołuje komisję lekarską, 
zwaną dalej „komisją”, złożoną ze specjalistów odpowiednich 
dziedzin medycyny.
2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności pie-

lęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu.
3. Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są obo-

wiązane do stawienia się przed komisją.
4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie 

orze czenia komisji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu pra-
wa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do 
wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania 
określonych czynności zawodowych na okres trwania nie-
zdolności do wykonywania zawodu.

5. Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są upraw-
nione do uczestnictwa, z prawem zabrania głosu, w posie-
dzeniu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w czasie 
rozpatrywania ich sprawy.

6. Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia poddania się ba-
daniu przez komisję lub jeżeli okręgowa rada pielęgniarek 
i położnych na podstawie wyników postępowania wyjaśnia-
jącego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle okreś-
lonych czynności zawodowych ze względu na stan zdrowia 
pielęgniarki lub położnej nie jest możliwe - okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o zawieszeniu 
prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykony-
wania określonych czynności zawodowych.

7. Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto 
uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo 
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o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawo-
dowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały 
o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograni-
czeniu wykonywania określonych czynności zawodowych 
do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały 
przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

8. Pielęgniarka lub położna, o których mowa w ust. 7, mogą 
wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych o uchy-
lenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu 
albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 
zawodowych, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ogra-
niczenia.

9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-6 jest po-
ufne i odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia, skład komisji, tryb orzekania o niezdolności 
do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb 
postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania 
zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czyn-
ności zawodowych, mając na względzie zapewnienie pra-
widłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, 
wobec których wszczęto postępowanie.

Rozdział 3 

Prawo wykonywania zawodu
Art. 28. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje 

osobie:
1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej 

szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie 
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo 
lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo 
zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne 
ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyp-
lomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają 
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minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach 
prawa Unii Europejskiej;

2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu 

pielęgniarki;
4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Art. 29. 1. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysłu-
guje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
jeżeli:

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1 
do ustawy;

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwier-
dzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, 
wydany przez odpowiednie władze lub organizację państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej;

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie wła-
dze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o któ-
rych mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi 
w przepisach prawa Unii Europejskiej;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wyda-

nym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywa-
nie zawodu pielęgniarki;

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 
władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania 
zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie 
i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu 
pielęgniarki;

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną.
2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą 
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być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wysta-
wienia.

3. Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczą-
cych zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się dokumenty 
odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania 
zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka lub z którego 
przybywa. W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem 
jest pielęgniarka lub z którego przybywa, nie są wymagane, za 
wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie 
odnoszące się do stanu zdrowia.

4. W przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają zaświad-
czeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje 
się złożenie oświadczenia następującej treści: „Świadoma-
(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że 
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w spra-
wie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. Oświadczenie powinno również zawierać imię 
i nazwisko pielęgniarki, oznaczenie miejsca i datę złożenia 
oświadczenia oraz podpis pielęgniarki.

Art. 30. 1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 
Polskiej zawodu pielęgniarki, uważa się dyplomy, świadectwa 
lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub 
organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli 
kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, 
Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Wiel-
kim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlan-
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dii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej,

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,
4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Królestwie Hisz-

panii,
5) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice De-

mokratycznej, pod warunkiem że dokument poświadcza-
jący formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej 
za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pie-
lęgniarki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na 
tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego 
rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze 
lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

6) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlan-
dii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice 
Islandii,

7) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,
8) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
9) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowac-

kiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice 
Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, 
Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

10) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii
- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu pot-

wierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało 
dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługu-
jąca się tymi dokumentami wykonywała zawód pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 
3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 
zaświadczenia;
11) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Re-

publik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,
12) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Re-

publik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,
13) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Re-

publik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,
14) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Re-

publiki Słowenii,
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15) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji
- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu pot-

wierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało 
dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze 
lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki 
Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Repu-
bliki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, potwierdzające, że 
dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc 
jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw 
w wykazie, o którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że osoba 
posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód pie-
lęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co 
najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających 
wydanie zaświadczenia.

2. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym do-
kumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 
Polskiej zawodu pielęgniarki, o których mowa w wykazie 
określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumenty 
wydane przez odpowiednie władze w Rumunii i potwier-
dzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną (Certificat de competenţe profesionale de asistent me-
dical generalist) z wykształceniem pomaturalnym uzyska-
nym w şcoală postliceală, jeżeli dokumenty te zostały wydane 
albo kształcenie w tej szkole zostało rozpoczęte przed dniem 
1 stycznia 2007 r. oraz do tych dokumentów zostało dołączo-
ne zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się 
tymi dokumentami, rzeczywiście i zgodnie z prawem wyko-
nywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 
przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio 
poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona dzia-
łalność obejmowała pełną odpowiedzialność za planowanie, 
organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.

3. Jeżeli pielęgniarka będąca obywatelem państwa członkows-
kiego Unii Europejskiej posiada dyplom, świadectwo lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji 
do wykonywania zawodu pielęgniarki, inny niż dokumenty 
zamieszczone w wykazie określonym na podstawie art. 34 
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ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi dokumentami, 
pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez 
odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten dyplom, świadectwo 
lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształ-
cenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest 
traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny 
z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 
podstawie art. 34 ust. 2.

Art. 31. Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje oso-
bie:

1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej 
szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem 
że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospo-
litej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia 
szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształ-
cenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu po-

łożnej;
4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Art. 32. 1. Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje 
obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, je-
żeli:

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 
2 do ustawy;

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwier-
dzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu położnej, wydany przez odpowiednie władze 
lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
jeżeli kształcenie w zakresie położnictwa spełnia jeden 
z następujących warunków:
a) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 3 la-

ta, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od po-
sia dania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu 
up rawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, nato-
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miast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczę-
cie kształcenia było uzależnione od dokumentu stwier-
dzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po 
nim praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem 
stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do 
wykonywania czynności położnej, pracowała jako położ-
na w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce 
ochrony zdrowia przez okres co najmniej 2 lat,

b) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 
2 la ta lub 3600 godzin, i było przeznaczone dla osób 
po siadających dyplom, świadectwo lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za 
opiekę ogólną,

c) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 18 
miesięcy lub 3000 godzin, i było przeznaczone dla osób 
posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za 
opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka zawodowa 
potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położ-
na, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności 
położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub upraw-
nionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez 
okres co najmniej 1 roku;

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie wła-
dze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o któ-
rych mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi 
w przepisach prawa Unii Europejskiej;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu i zos-

tał potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpo-
wiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej;

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 
władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania 
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zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie 
i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu  
położnej;

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną.
2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą 

być przedstawiane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wysta-
wienia.

3. Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczą-
cych zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się dokumenty 
odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania 
zawodu  położnej w państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, którego obywatelem jest  położna lub z którego przyby-
wa. W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest  
położna lub z którego przybywa, nie są wymagane, za wys-
tarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie 
od noszące się do stanu zdrowia.

4. W przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają zaś-
wiadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające 
uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: „Świa-
doma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz 
że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie 
o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbo-
we, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie 
zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko 
położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia 
oraz podpis położnej.

Art. 33. 1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 
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Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w wykazie określo-
nym na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dyplomy, świadectwa 
lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub 
organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli 
kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, 
Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Repub-
lice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, 
Wielkim Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlan-
dów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Por-
tugalii,

3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice 
De mokratycznej, pod warunkiem że dokument poświad-
czający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wy-
konywania zawodu położnej na terytorium Republiki Fe-
deralnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument 
poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez 
odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej 
Niemiec,

4) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlan-
dii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice 
Islandii,

5) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,
6) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
7) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowac-

kiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice 
Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, 
Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

8) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii
- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu pot-

wierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało 
dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posłu-
gująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej 
przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio 
poprzedzających wydanie zaświadczenia;
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9) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

10) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,

11) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,

12) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Re-
publiki Słowenii,

13) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji
- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu pot-

wierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało 
dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze 
lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki 
Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Repu-
bliki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, potwierdzające, że 
dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc 
jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw 
w wykazie, o którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że osoba 
posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód po-
łożnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpo-
średnio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

2. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, posiadającej dyplom, świadec-
two lub inny dokument potwierdzający posiadanie formal-
nych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, której 
kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem 3 października 
1990 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom 
kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej, 
ale jest uznawane tylko pod warunkiem uzupełnienia go 
praktyką zawodową, kwalifikacje są uznawane po przedsta-
wieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze 
lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, że wykony-
wała zawód położnej przez co najmniej 2 lata po uzyskaniu 
dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwa-
lifikacji.

3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym do-
kumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwali-
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fikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 
Polskiej zawodu  położnej, o których mowa w wykazie ok-
reślonym na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumen-
ty potwierdzające kwalifikacje  położnej (asistent medical 
obstetrică-ginecologi/pielęgniarka w zakresie położnictwa 
i ginekologii) wydane przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez 
odpowiednie władze w Rumunii, jeżeli do tych dokumentów 
zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba 
posługująca się tymi dokumentami, rzeczywiście i zgodnie 
z prawem wykonywała zawód położnej przez okres co naj-
mniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających 
wydanie zaświadczenia.

4. Jeżeli położna będąca obywatelem państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej posiada dyplom, świadectwo lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifika-
cji do wykonywania zawodu położnej, inny niż dokumenty, 
zamieszczone w wykazie określonym na podstawie art. 34 
ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi dokumentami, 
pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez 
odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten dyplom, świadectwo 
lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształ-
cenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest 
traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny 
z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 
podstawie art. 34 ust. 2.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy zakres znajomości języka pol-
skiego w mowie i piśmie niezbędny do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej, uwzględniając zakres uprawnień zawo-
dowych określonych w art. 4 i art. 5 oraz biorąc pod uwagę obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze ob-

wieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, wykaz dyplomów, świadectw i innych 
dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwa-
lifikacji do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
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Art. 35. 1. Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykony-
wania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli:

1) posiada zezwolenie na osiedlenie się;
2) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie nie-

zbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej;

3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęg-
niarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących 
w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;

4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, 
którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa 
wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone 
i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie poz-
bawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub 
szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świa-
dectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne 
ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odręb-
nymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne 
wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 
Europejskiej;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pie-

lęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
8) odbył roczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie 

leczniczym;
9) wykazuje nienaganną postawę etyczną.

2. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do cudzoziemców, którzy 
ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych w Rze-
czypospolitej Polskiej.

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać pra-
wo wykonywania zawodu na czas określony cudzoziemcowi 
nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-8.

4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje, w dro-
dze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia 
przyznania tego prawa.

5. Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż. Zasady 
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finansowania stażu adaptacyjnego reguluje umowa zawarta 
między odbywającym staż adaptacyjny a podmiotem leczni-
czym przyjmującym na staż.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) ramowy program stażu adaptacyjnego,
2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyj-

nego,
3) szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki 

i położnej w okresie odbywania stażu adaptacyjnego,
4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, 

w któ rym odbywają się staże adaptacyjne
- uwzględniając zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki 

i położnej określony w ustawie.
Art. 36. Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wy-

konywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub 
kształcenia podyplomowego, jeżeli spełnia warunki określone 
w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 5-7.

Art. 37. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo 
wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zaintere-
sowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze 
względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.
2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wnio-

sku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 mie-
siąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku 
oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzy-
wając go do ich uzupełnienia.

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza, w dro-
dze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia 
stwierdzenia tego prawa.

4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie póź-
niej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich 
wymaganych dokumentów określonych ustawą.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących au-
tentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumen-
tów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje 
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych zwraca się do odpowiednich władz 
lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności 
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych 
przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielęgniarka lub 
położna zamierzająca wykonywać zawód na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z prze-
pisami obowiązującymi w określonym państwie członkows-
kim Unii Europejskiej.

Art. 38. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza 
prawo wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkows-
kiego Unii Europejskiej, który dyplom, świadectwo lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji 
pielęgniarki lub położnej uzyskał w państwie innym niż pań-
stwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli zostały spełnione 
wymagania zawarte w przepisach prawa Unii Europejskiej dla 
kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną lub 
dla kształcenia położnych, a Rzeczpospolita Polska jest pier-
w szym krajem Unii Europejskiej, w którym pielęgniarka lub 
położna składa wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania 
zawodu.
2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza prawo 

wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, jeżeli państwo 
członkowskie Unii Europejskiej potwierdziło kwalifikacje 
zawodowe pielęgniarki lub położnej wydane przez państwo 
trzecie oraz pielęgniarka lub położna legitymuje się 3-letnim 
doświadczeniem zawodowym zdobytym na terytorium pańs-
twa członkowskiego, które uznało kwalifikacje zawodowe. 
Do postępowania w sprawach określonych w zdaniu pierw-
szym stosuje się przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Eu ropejskiej.

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, rozpatrując wnio-
sek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu obywatelowi 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia 
wymagań określonych w niniejszej ustawie, stosuje przepisy 
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o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu na podstawie ust. 1-3 powinno się zakończyć nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 
złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych 
ustawą.

Art. 39. 1. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych są obowiązane do współpracy 
z odpowiednimi władzami lub organizacjami państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, z którego pochodzi lub przyby-
wa osoba ubiegająca się o stwierdzenie prawa wykonywania 
zawodu.
2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, właściwa 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych:
1) posiadająca informacje dotyczące ważnego zdarzenia, któ-

re wystąpiło przed podjęciem na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej działalności przez pielęgniarkę lub położną 
będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, a które może mieć wpływ na wykonywanie zawodu 
pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - występuje do odpowiednich władz lub organizacji 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego pielęg-
niarka lub położna jest obywatelem lub z którego przybywa, 
z wnioskiem o weryfikację tych informacji oraz o zawia-
domienie o działaniach, które zostały podjęte w związku 
z tym zdarzeniem;

2) jest obowiązana do weryfikacji, na wniosek odpowiednich 
władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie 
lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na te-
rytorium tego państwa, niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia tych 
in formacji oraz poinformowania o wynikach weryfikacji 
od powiednich władz lub organizacji tego państwa.

3. Właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo 
Na czelna Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonując wery-
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fikacji na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 
2, informuje odpowiednie władze lub organizację państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej o toczącym się lub pra-
womocnie zakończonym postępowaniu w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, nałożonych 
karach, środkach karnych albo zabezpieczających lub innych 
okolicznościach mogących mieć znaczenie dla wykonywania 
zawodu przez pielęgniarkę lub położną.

4. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji mogą być 
przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.

5. Postępowanie w ramach współpracy, o której mowa w ust. 
1, jest poufne i odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 40. 1. Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania 
prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.
2. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdze-

nia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu 
administracyjnego może wnieść także minister właściwy do 
spraw zdrowia.

3. W sprawach określonych w ust. 1, w których skargę do sądu 
administracyjnego wniósł inny uprawniony podmiot, minis-
ter właściwy do spraw zdrowia może wziąć udział w postępo-
waniu sądowym na prawach przysługujących prokuratorowi. 
Przepis art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o pos-
tępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Art. 41. 1. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu 
prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i po-
łożnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek 
i położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawo-
du pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, 
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 
albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w 
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ust. 1, mając na względzie treść informacji, jakie mają znaj-
dować się w tych dokumentach.

Art. 42. 1. Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo 
wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawo-

mocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych 
lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego 
na zakazie wykonywania zawodu;

4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwo-
lenia na osiedlenie się;

5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

2. Jeżeli pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, mająca miejsce zamiesz-
kania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zostanie pozbawiona w całości albo w części prawa wykony-
wania zawodu, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 
oraz inne dokumenty świadczące o posiadaniu tego prawa 
tracą swoją ważność z dniem pozbawienia jej w całości albo 
w części prawa wykonywania zawodu.

Rozdział 4 

Rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenia
Art. 43. 1. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w formie 

elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, 
zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone dane 
pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, są gromadzone i aktuali-
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zowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów pro-
wadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych 
i przekazywanych na podstawie art. 48 ust. 7.

5. Dane pielęgniarek i położnych, których prawo wykonywania 
zawodu wygasło, są usuwane z rejestrów, o których mowa 
w ust. 3 i 4, po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu.

Art. 44. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 43 ust. 1, zawiera nas-
tępujące dane pielęgniarki lub położnej:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) płeć;
5) miejsce i datę urodzenia;
6) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy doku-

mentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer doku-
mentu oraz kraj wydania;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8) obywatelstwo (obywatelstwa);
9) adres miejsca zamieszkania;
10) tytuł zawodowy;
11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 

albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz 
numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania 
zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie 
i daty wydania;

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu 
w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły po-

łożnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok 
ukończenia tej szkoły;

15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplo-

mowego - jeżeli dotyczy;
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, 

nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadcze-
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nie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer 
dyplomu oraz datę jego wystawienia;

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu 
nadającego stopień;

19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu 
nadającego tytuł;

20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, 
poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;

21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej 
specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem 
wpisu do właściwego rejestru;

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu;
25) stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do oby-

wateli Rzeczypospolitej Polskiej;
26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru 

położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia infor-
macje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10-13, 18 i 19, 21-24 
i 26, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Art. 45. 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek 
osoby wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, 
niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w art. 
43 ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu 
jest bezpłatne.
2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek odpo-

wiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej udostępnia z rejestru, o którym mowa w art. 43 
ust. 1, niezbędne do uznania kwalifikacji informacje, o które 
wnoszą odpowiednie władze lub organizacje państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, a które mogą mieć wpływ na 
podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej 
na terytorium tego państwa.
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3. Na wniosek upoważnionych organów udostępnia się infor-
macje zawarte w rejestrze dla celów statystycznych.

4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia systemo-
wi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), dane objęte rejestrem, 
o którym mowa w art. 43 ust. 2.

Art. 46. Pielęgniarka i położna wpisane do rejestru, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego zawia-
domienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 
1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich pow-
stania.

Art. 47. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest obowiązana 
przekazywać do dnia 15 stycznia każdego roku ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia informację o liczbie i strukturze 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych wykonujących zawód 
na terenie działania poszczególnych okręgowych rad pielęg-
niarek i położnych, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego.

Art. 48. 1. Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okrę-
gowa rada pielęgniarek i położnych.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają dane, o któ-

rych mowa w art. 44 ust. 1, i są prowadzone w formie elek-
tronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich 
usunięte.

3. Wpisu danych do rejestrów, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu.

4. Wpisu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się niezwłocznie 
po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej.

5. Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejes-
trów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pie-
lęgniarki lub położnej.
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6. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek osoby 
wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, 
o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. 
Wydanie wypisu jest bezpłatne.

7. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest obowiązana do 
przekazywania Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
danych, w formie elektronicznej, z prowadzonego przez siebie 
rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, nie później niż 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do odpowied-
niego rejestru.

Art. 49. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi 
rejestr obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wy-
konujących na terenie tej izby czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane 

pielęgniarki lub położnej:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) obywatelstwo (obywatelstwa);
3) miejsce i datę urodzenia;
4) nazwę i numer oraz kraj wydania dokumentu potwier-

dzającego tożsamość;
5) adres miejsca zamieszkania w państwie, w którym na stałe 

wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej;
6) adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez od-

powiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie zawodu 
pielęgniarki lub położnej w tym państwie;

8) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez od-
powiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzają-
cego posiadanie jednego z dyplomów, świadectw lub in-
nych dokumentów potwierdzających posiadanie formal-
nych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej;

9) cechy identyfikacyjne polisy ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej dotyczącej wykonywania zawodu pie-
lęgniarki lub położnej lub innego dokumentu potwierdza-
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jącego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

10) okres, o ile jego określenie jest możliwe, miejsce i charak-
ter zamierzonego okazjonalnego i czasowego wykonywania 
zawodu.

3. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych może zwrócić się 
do odpowiedniej władzy lub organizacji państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, w którym pielęgniarka lub położna 
na stałe wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej, o przed-
stawienie informacji potwierdzających, że pielęgniarka lub 
położna prowadzi działalność zgodnie z prawem, wykonuje 
zawód w sposób należyty, jak również że nie zostały na nią 
nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane 
z wy konywaniem zawodu.

4. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek od-
powiedniej władzy lub organizacji państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej, udostępnia informacje pomocne przy 
rozpatrywaniu skarg składanych przez świadczeniobiorcę na 
pielęgniarki i położne czasowo i okazjonalnie wykonujące 
zawód. Świadczeniobiorca, który złożył skargę, jest infor-
mowany o sposobie rozpatrzenia skargi.

5. Wpis do rejestru określonego w ust. 1 następuje niezwłocznie 
i jest bezpłatny. Dokonywanie zmian w tym rejestrze jest bez-
płatne i nie może skutkować opóźnieniami lub utrudnieniami 
w czasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu.

6. Okręgowa izba pielęgniarek i położnych udostępnia systemo-
wi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1.

Art. 50. 1. W przypadku wątpliwości co do aktualności danych 
zawartych w rejestrze pielęgniarek i położnych, w szczegól-
ności dotyczących wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 
z przyczyny określonej w art. 42 ust. 1 pkt 1, okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych może zwrócić się do podmiotów pro-
wadzących zbiory meldunkowe, zbiory PESEL oraz ewidencję 
wydanych i utraconych dowodów osobistych o przekazanie 
danych niezbędnych do aktualizacji rejestrów.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się 
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w trybie udostępniania danych dla podmiotów określonych 
w art. 44h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Art. 51. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek 
pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1) zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna 
posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi 
z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany 
dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumen-
tom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki 
lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europej-
skiej;

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
3) inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze 

lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej 
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze 
uchwały, wzór zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
i 2, biorąc pod uwagę ich treść.

Rozdział 5 

Szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych
Art. 52. 1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po 

ukończeniu szkoły pielęgniarskiej.
2. Szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie 

na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia.

3. Kształcenie w szkole pielęgniarskiej, o której mowa w ust. 2 
pkt 1:
1) trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin 

kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne sta-
nowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 
1/3 wymiaru kształcenia;

2) może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku pielęgniarek, 
które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum 
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medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończe-
niu pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 
odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom 
uzyskiwanym po ukończeniu studiów, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1.

4. Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo określają 
przepisy wydane na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.).

Art. 53. 1. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukoń-
czeniu szkoły położnych.
2. Szkołą położnych jest uczelnia prowadząca kształcenie na 

kierunku położnictwo na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia.

3. Kształcenie w szkole położnych, o której mowa w ust. 2 
pkt 1:
1) trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin 

kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne sta-
nowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 
1/3 wymiaru kształcenia;

2) trwa co najmniej 18 miesięcy i obejmuje tę część programu 
kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ra-
mach równoważnego kształcenia w szkole pielęgniarskiej 
- w przypadku osoby posiadającej jeden z dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymienionych 
w załączniku 5.2.2 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 
z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.);

3) może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku położnych, 
które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły szkołę 
policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 
położnej, jeżeli po ich ukończeniu położna uzyska wiedzę, 
kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwali-
fikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu 
studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
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4. Standardy kształcenia dla kierunku położnictwo określają 
przepisy wydane na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Art. 54. 1. W trakcie kształcenia teoretycznego student zdobywa 
wiedzę zawodową, doświadczenie i umiejętności niezbędne do 
planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej 
oraz oceny działań z tym związanych.
2. W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się sprawowa-

nia kompleksowej opieki zdrowotnej jako członek zespołu, w 
bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi i chorymi.

3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, 
pod kierunkiem wykładowców pielęgniarstwa lub położnic-
twa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności 
pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Pra-
wo o szkolnictwie wyższym.

4. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1 i art. 53 ust. 
3 pkt 1 i 2, nie mogą być prowadzone w formie niestacjo-
narnej.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, po za-
sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące:
1) sposobu realizacji programu kształcenia,
2) kadry prowadzącej kształcenie,
3) bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicz-

nemu,
4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształ-

cenia
- mając na względzie zakres treści programowych poszcze-

gólnych kierunków studiów, a także zapewnienie właściwej 
jakości kształcenia.

Art. 55. 1. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 
53 ust. 3 pkt 3, są prowadzone w systemie stacjonarnym i 
niestacjonarnym. Treści programowe studiów realizowanych 
w obu systemach są takie same, przy czym czas trwania stu-
diów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być 
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krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie 
stacjonarnym.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów, 
o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 ust. 3 pkt 3, 
w tym:
1) świadectwa i dyplomy uzyskane przez pielęgniarki i po-

łożne uprawniające do podjęcia studiów,
2) minimalny okres kształcenia uzależniony od rodzaju 

ukończonej szkoły,
3) warunki i sposób ustalania programu nauczania, w tym 

wymiaru kształcenia teoretycznego i kształcenia klinicz-
nego, w oparciu o porównanie standardów nauczania dla 
kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo z progra-
mem kształcenia zrealizowanym w ukończonej szkole,

4) warunki i sposób zaliczania zajęć praktycznych i praktyki 
zawodowej, w oparciu o doświadczenie zawodowe,

5) sposób i tryb przeprowadzania teoretycznego i praktycz-
nego egzaminu kończącego studia

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji wszyst-
kich treści kształcenia zawartych w standardach kształcenia, 
a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności kształ-
cenia.

Art. 56. 1. Pielęgniarka i położna będące obywatelami państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej mają prawo używania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnego tytułu 
określającego wykształcenie, uzyskanego w innym niż Rzecz-
pospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
lub jego skrótu.
2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może wymagać, 

aby tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez pielęg-
niarkę lub położną, był używany wraz ze wskazaniem nazwy 
i siedziby instytucji, która ten tytuł przyznała.

3. Jeżeli tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez pie-
lęgniarkę lub położną będące obywatelami państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, jest tożsamy i może być mylony 
z tytułem określającym wykształcenie używanym na teryto-
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rium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pielęgniarka lub 
położna nie są uprawnione, w szczególności gdy jego uzys-
kanie wymaga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do-
datkowego wykształcenia, którego pielęgniarka lub położna 
będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej nie posiadają, okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
może określić brzmienie tytułu, którym pielęgniarka lub po-
łożna mogą się posługiwać na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Art. 57. 1. Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa 
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, 
zwana dalej „Krajową Radą”.
2. W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 członków, których 

powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia 
spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły 
wymienione w art. 52 i art. 53 oraz w połowie przez samorząd 
pielęgniarek i położnych, stowarzyszenia i organizacje zawo-
dowe pielęgniarek i położnych. Członkowie Krajowej Rady 
wybierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady.

3. Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata. Członkom Krajowej 
Rady przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w jej pra-
cach.

4. Krajowa Rada działa na posiedzeniach, którym przewodni-
czy przewodniczący Krajowej Rady albo inna upoważniona 
przez niego osoba.

5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem dorad-
czym, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia 
i przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego.

6. Prace Krajowej Rady są finansowane z budżetu państwa, 
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
zdrowia.

Art. 58. 1. Do zadań Krajowej Rady należy:
1) ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kie-

runków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy 
kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkol-
nictwie wyższym;
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2) bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształ-
cenia, w szczególności przez wizytację szkół i analizę wy-
ników nauczania;

3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia 
z wnioskami w sprawie wydania akredytacji lub jej cofnię-
cia w przypadku niespełniania standardów kształcenia.

2. Przedmiotem wizytacji szkół, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
jest badanie przebiegu i warunków realizacji procesu dydak-
tycznego.

3. Wizytacja jest przeprowadzana na podstawie imiennego 
upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Krajowej 
Rady.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia 

wizytacji;
2) nazwę szkoły objętej wizytacją;
3) cel wizytacji;
4) termin przeprowadzenia wizytacji.

5. W trakcie trwania wizytacji szkoła jest obowiązana udostęp-
niać wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach 
objętych celem wizytacji.

Art. 59. 1. Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie 
studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest 
zapewnienie:

1) sposobu realizacji programu kształcenia;
2) kadry prowadzącej kształcenie;
3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego;
4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji 
po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez 
Krajową Radę.

3. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.
4. Udzielenie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje 

w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia.

5. Odmowa albo cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie 
rekrutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji.



60

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

6. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. Przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego i wydanie 
certyfikatu podlegają opłatom ponoszonym przez ubiega-
jącego się o uzyskanie akredytacji; opłaty stanowią dochód 
budżetu państwa.

8. Opłatę za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego 
wnosi się wraz z wnioskiem o akredytację. W przypadku 
nieuzyskania akredytacji opłata nie podlega zwrotowi.

Art. 60. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu 
opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w dro-
dze rozporządzenia:

1) tryb i zakres działania Krajowej Rady,
2) tryb udzielania akredytacji, w tym sposób przeprowa-

dzania oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akre-
dytacji, oraz dane, jakie powinien zawierać wniosek o jej 
przeprowadzenie,

3) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania akre-
dytacyjnego oraz za wydanie certyfikatu,

4) tryb wyłaniania członków Krajowej Rady, w tym dane, 
jakie powinno zawierać ogłoszenie o naborze kandydatów, 
dane objęte wnioskiem o zgłoszeniu kandydata, a także 
termin rozpatrzenia wniosku

- biorąc pod uwagę konieczność sprawnego przeprowadzenia 
postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę;
5) wysokość wynagrodzenia członków Krajowej Rady, biorąc 

pod uwagę, że jego miesięczna wysokość nie może przekro-
czyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły 
rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozdział 6 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Art. 61. 1. Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktuali-

zowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo 
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do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia 
podyplomowego.
2. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uważa 

się również kształcenie podyplomowe odbywane w ramach 
studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

3. Pielęgniarka i położna zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę odbywają kształcenie podyplomowe na swój wnio-
sek, na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania 
do organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, zwanego dalej „organizatorem kształcenia”.

4. Pielęgniarka i położna mogą odbywać kształcenie podyplo-
mowe również bez skierowania, o którym mowa w ust. 3, na 
podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

5. Pielęgniarka i położna pełniące zawodową służbę wojsko-
wą odbywają kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na 
podstawie wydanego przez Szefa Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia skierowania do organizatora kształcenia lub 
bez skierowania - na podstawie umowy zawartej z organiza-
torem kształcenia.

Art. 62. 1. Pielęgniarce lub położnej, które podejmują kształce-
nie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez 
pracodawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, przysługują 
zwolnienia z części dnia pracy i urlop szkoleniowy w wymiarze 
określonym w art. 65, płatne według zasad obowiązujących 
przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
2. Pracodawca może przyznać pielęgniarce lub położnej, o których 

mowa w ust. 1, dodatkowe świadczenia, w szczególnoś ci:
1) zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na 

zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na 
obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości 
niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;

2) pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora 
kształcenia;

3) udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
3. W przypadku powtarzania kształcenia podyplomowego z po-

wodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca może 
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odmówić udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, 
przez okres powtarzania.

Art. 63. 1. Pielęgniarce lub położnej podejmującym kształcenie 
podyplomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, 
o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, może być udzielony bez-
płatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania 
prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie 
porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.
2. Okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza 

się do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w zakre-
sie wszelkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, z późn. zm.).

Art. 64. 1. Pracodawca zawiera z pielęgniarką lub położną, o któ-
rych mowa w art. 62 ust. 1, umowę określającą wzajemne prawa 
i obowiązki stron.
2. Pielęgniarka lub położna, które otrzymały od pracodawcy 

świadczenia, o których mowa w art. 62 ust. 2, i w trakcie 
kształcenia podyplomowego lub po jego ukończeniu w ter-
minie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata:
1) rozwiążą stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którymi pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wy-

powiedzenia z winy pielęgniarki lub położnej
- są obowiązane do zwrotu kosztów poniesionych przez praco-

dawcę na kształcenie podyplomowe w wysokości proporcjo-
nalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy 
w czasie nauki, chyba że pracodawca odstąpi od żądania 
zwrotu kosztów w części lub w całości.

3. Pielęgniarka lub położna, które otrzymały od pracodawcy 
świadczenia, o których mowa w art. 62 ust. 2, są obowiązane, 
na wniosek pracodawcy, do zwrotu kosztów tych świadczeń 
w części lub całości, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn przer-
wą kształcenie podyplomowe lub go nie podejmą.

4. Pielęgniarka lub położna nie mają obowiązku zwrotu kosz-
tów, o których mowa w ust. 2, mimo rozwiązania stosunku 
pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:
1) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie, 

stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie 
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przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
w przypadku gdy pracodawca nie przeniósł pielęgniarki lub 
położnej do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan 
zdrowia i kwalifikacje zawodowe, w terminie wskazanym 
w orzeczeniu lekarskim;

2) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na 
inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotych-
czasowej pracy;

3) przeprowadzeniem się do innej miejscowości w związku 
ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka;

4) przeprowadzeniem się do innej miejscowości ze względu 
na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą 
w tej miejscowości.

Art. 65. 1. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub 
położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na podsta-
wie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa 
w art. 61 ust. 3 i 5, na udział w obowiązkowych zajęciach w cią-
gu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego wynosi 
do 28 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależ-
ności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.
2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej 

podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skie-
rowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 
61 ust. 3 i 5, przystępujących do egzaminu państwowego, 
o którym mowa w art. 67 ust. 2, wynosi do 6 dni roboczych 
i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwa-
nia kształcenia podyplomowego i egzaminów.

Art. 66. 1. Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplo-
mowego:

1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.

2. Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stac-
jonarnym i niestacjonarnym.

Art. 67. 1. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę 
lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej 
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dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
2. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu 

egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

3. Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień na-
ukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy 
w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, 
mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub 
całości.

4. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, 
które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie 

ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego.
5. Egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza 

odrębnie dla każdej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia państwowa komis-
ja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej 
„Centrum”.

6. Członkom państwowej komisji egzaminacyjnej przysługuje 
wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu państwowego. 
Wynagrodzenia członków państwowej komisji egzamina-
cyjnej są finansowane z budżetu państwa, z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Pielęgniarka i położna przystępujące do egzaminu państwo-
wego, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane do wniesie-
nia opłaty za ten egzamin. Opłata stanowi dochód budżetu 
państwa.

Art. 68. 1. Obsługę organizacyjną państwowej komisji egzami-
nacyjnej zapewnia Centrum.
2. Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą mi-
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nistrowi właściwemu do spraw zdrowia, finansowaną z bu-
dżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw zdrowia.

3. Centrum jest kierowane przez dyrektora powoływanego i od-
woływanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze zarzą-
dzenia, statut Centrum, określający jego szczegółową struk-
turę organizacyjną, uwzględniając konieczność sprawnego 
wykonywania zadań wynikających z ustawy.

Art. 69. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje tytuł 
spec jalisty uzyskany przez pielęgniarkę lub położną w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej za równoważny ty-
tułowi spec jalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa albo 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jeżeli zakres programu kształcenia odbyte-
go w państwach członkowskich Unii Europejskiej odpowiada 
zakresowi programu kształcenia wymaganemu do uzyskania 
tytułu specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeżeli zakres programu kształcenia odbytego w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej nie odpowiada zakresowi 
programu kształcenia wymaganemu do uzyskania tytułu 
specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej 
Polskiej, minister właściwy do spraw zdrowia może uznać 
tytuł specjalisty uzyskany w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej za równoważny tytułowi specjalisty w danej 
dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, zgod-
nie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 70. 1. Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków 
pub licznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, 
w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc 
szkoleniowych dla pielęgniarek lub położnych, które mogą co-
rocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środ-
ków. Specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia.
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2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz 
kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w da-
nym roku określa minister właściwy do spraw zdrowia, po 
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
i ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym 
ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie do dnia 
15 grudnia na rok następny, uwzględniając zapotrzebowanie 
na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa 
i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 
zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną spec-
jalizacją.

3. Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację 
do finansowywaną ze środków publicznych dokonuje minister 
właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówie-
niach publicznych.

4. Przepisy ust. 1-3 nie ograniczają możliwości odbywania 
specjalizacji poza limitem miejsc szkoleniowych, o których 
mowa w ust. 1, dofinansowanych ze środków publicznych.

5. Pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać 
tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków pu-
blicznych.

6. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinan-
sowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o do-
puszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze 
środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia 
poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają 
organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez 
siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków pu-
blicznych.

7. Przepis ust. 6 stosuje się do pielęgniarki i położnej, które 
przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowywanej ze 
środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały egzaminu 
państwowego.

8. W przypadku gdy środki określone w ust. 3 stanowią dla pra-
codawców, o których mowa w art. 61 ust. 3, będących przedsię-
biorcami, pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako 
pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w roz-
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porządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

9. Pomoc, o której mowa w ust. 8, może być udzielana praco-
dawcy, o którym mowa w art. 61 ust. 3, będącemu przedsię-
biorcą, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością 
innej pomocy de minimis, otrzymanej przez tego pracodawcę 
w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprze-
dzające go 2 lata kalendarzowe, nie przekracza kwoty stano-
wiącej równowartość 200.000 euro brutto.

Art. 71. 1. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pie-
lęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania ok-
reślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej 
dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia.
2. Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą 

przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawo-

dzie;
3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po prze-

prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, 

przeprowadzanym w formie pisemnej lub ustnej, albo egza-
minem praktycznym.

4. Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala 
organizator kształcenia, z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej 
prowadzony jest kurs kwalifikacyjny.

Art. 72. 1. Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pie-
lęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 
określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych lub rehabilitacyjnych.
2. Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka 

lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po prze-

prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
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3. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem. Przepisy art. 
71 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 73. 1. Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktu-
alizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub 
położnej.
2. Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka 

lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcają-

cego przez organizatora kształcenia.
Art. 74. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnię-

ciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, 
w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyp-
lomowego pielęgniarek i położnych, w tym:
a) warunki i tryb przeprowadzania postępowania kwali-

fikacyjnego,
b) czas trwania kształcenia,
c) wzory dokumentacji przebiegu kształcenia,
d) tryb zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji 

w części lub całości,
2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, 

o którym mowa w art. 67 ust. 2, w tym:
a) terminy przeprowadzania egzaminu państwowego,
b) kwalifikacje i liczbę członków państwowej komisji eg-

zaminacyjnej oraz jej zadania,
c) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu spec-

jalisty oraz wzór zaświadczeń potwierdzających ukoń-
czenie kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego 
i kursu dokształcającego,

3) wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji 
egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 67 ust. 6,

4) wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa 
w art. 67 ust. 7,

5) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu po kursie kwa-
lifikacyjnym i kursie specjalistycznym, w tym kwalifikacje 
członków komisji egzaminacyjnej

- kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości 
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i dostępności kształcenia podyplomowego, z zachowaniem 
jasnych i obiektywnych kryteriów oceny oraz biorąc pod uwa-
gę koszty związane z przeprowadzaniem egzaminu pańs-
twowego oraz kierując się tym, że wysokość wynagrodze-
nia członków państwowej komisji egzaminacyjnej nie może 
przekraczać 1.500 zł.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny ma-
jące zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, uwzględnia-
jąc konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu kształ-
cenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych ro-
dzajów kształcenia podyplomowego w zakresie zapewnienia 
realizacji opieki zdrowotnej.

Art. 75. 1. Organizatorami kształcenia mogą być:
1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną 

i ba dawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty 
lecznicze;

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejes-
tru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, 
zwanego dalej „rejestrem”, będącego rejestrem działalności 
regulowanej.

2. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę 
jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

3. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:
1) posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 

78 ust. 1 lub 2;
2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpo-

wiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze 
wskazaniami określonymi w programie kształcenia;

3) zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji 
programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, 
zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształ-
cenia;

4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształce-
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nia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia 
oraz metody tej oceny.

Art. 76. 1. Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, 
zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego, składa wniosek o wpis do rejestru, zawiera-
jący następujące dane:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamiesz-
kania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej 
(NIP);

2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewi-

dencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotu 
podlegającego obowiązkowi właściwego wpisu;

4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;
5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć 

teoretycznych i praktycznych.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca 

składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe są kompletne 
i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działal-
ności w zakresie kształcenia podyplomowego, określone 
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszka-

nia lub siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wniosko-

dawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 
funkcji.

4. Wpis do rejestru podlega opłacie.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 
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Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu 
złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego 
złotego.

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej 
izby pielęgniarek i położnych albo Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru.

7. Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy 
do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodaw-

cy wykonywania działalności objętej wpisem;
2) organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 

pkt 2, wykreślono z rejestru na podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 
5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

8. Wpis organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 
ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, niezgod-

nego ze stanem faktycznym;
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego orga-

nizatorowi kształcenia wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru;

3) likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizatora kształ-
cenia;

4) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykony-
wania działalności objętej wpisem, o których mowa w art. 
75 ust. 3;

5) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których 
mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 albo w art. 83 ust. 13 pkt 1;

6) złożenia przez organizatora kształcenia, o którym mowa 
w art. 75 ust. 1 pkt 2, wniosku o wykreślenie z rejestru.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 4 i 5, wyk-
reślenie z rejestru następuje po uprzednim podjęciu przez 
organ prowadzący rejestr uchwały o zakazie wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru.

10. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2, którego wykreślono z rejestru na podstawie ust. 8 
pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru 
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nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały 
o wykreśleniu.

Art. 77. 1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia 
kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i po-
łożnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, 
w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utwo-
rzonych przez nie podmiotów - Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych.
2. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, 

z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres 
siedziby.

4. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2, jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu re-
jestr zmiany danych, o których mowa w art. 76 ust. 1, w ter-
minie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr 
przekazuje do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania 
wpisu do rejestru.

6. Organ prowadzący rejestr informuje Centrum o wykreśleniu 
z rejestru organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 
75 ust. 1 pkt 2, podając datę wykreślenia, oraz przesyła pra-
womocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia 
dokonania wykreślenia.

7. Do uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wpisu, 
odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego dotyczące decyzji adminis-
tracyjnych.

8. Od uchwał, o których mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie 
do ministra właściwego do spraw zdrowia. Odwołanie wnosi 
się za pośrednictwem odpowiednio okręgowej rady pielęgnia-
rek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Art. 78. 1. Kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów 
dok ształcających, jest prowadzone na podstawie programów 



73

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dzie-
dziny lub zakresu przez zespoły programowe powołane przez 
dyrektora Centrum w celu ich opracowania. Programy kształ-
cenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, są 
opracowywane w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek 
i Położnych. Programy te zatwierdza minister właściwy do 
spraw zdrowia.
2. Program kształcenia kursu dokształcającego opracowu-

je organizator kształcenia zgodnie ze strukturą określoną 
w ust. 4.

3. Program kształcenia powinien zawierać treści programowe 
zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

4. Program kształcenia zawiera w szczególności:
1) założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj, 

cel i system kształcenia, czas jego trwania, sposób orga-
nizacji, sposób sprawdzania efektów kształcenia, wykaz 
umiejętności zawodowych stanowiących przedmiot kształ-
cenia;

2) plan nauczania określający moduły kształcenia teoretycz-
nego i wymiar godzinowy zajęć teoretycznych oraz placów-
ki szkolenia praktycznego i wymiar godzinowy szkolenia 
praktycznego;

3) programy poszczególnych modułów kształcenia zawie-
rające:
a) wykaz umiejętności, które powinny zostać nabyte w wy-

niku kształcenia,
b) treści nauczania,
c) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
d) wskazówki metodyczne.

5. Programy kształcenia są zamieszczane na stronach interne-
towych Centrum.

Art. 79. 1. W przypadku aktualizacji programu kształcenia Cen-
trum udostępnia na stronach internetowych zaktualizowany 
program kształcenia oraz informuje o tym wpisanych do ewi-
dencji organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie na 
podstawie dotychczasowego programu.
2. Prowadzenie kształcenia podyplomowego w sposób nie-

uwzględniający dokonanej aktualizacji programu stanowi 
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rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywa-
nia działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów 
kształcenia.

3. Kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed 
aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na 
podstawie poprzedniego programu jedynie do dnia zakoń-
czenia danej edycji kształcenia.

4. Centrum oraz organ prowadzący rejestr organizatorów 
kształcenia niezwłocznie przekazują ministrowi właściwe-
mu do spraw zdrowia informacje o podejrzeniu prowadzenia 
kształcenia podyplomowego z naruszeniem ust. 2 i 3.

Art. 80. 1. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 
ust. 1 pkt 2, informuje organ prowadzący rejestr o planowanych 
terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomo-
wego 2 razy w ciągu roku - do dnia 30 czerwca i do dnia 31 
grudnia, na kolejnych 6 miesięcy.
2. Organizator kształcenia:

1) informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia 
i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu 
roku - do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolej-
nych 6 miesięcy;

2) przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyp-
lomowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1-3, na co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia.

3. Organizator kształcenia corocznie do dnia 10 stycznia przed-
kłada Centrum sprawozdania z prowadzonej działalności 
w zakresie kształcenia podyplomowego w roku poprzed-
nim.

4. Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształcenia pro-
wadzących kształcenie podyplomowe na podstawie danego 
programu kształcenia. Ewidencja jest jawna.

5. Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 
ust. 1, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny 
niż adres siedziby.

6. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 
1, przekazuje dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w ter-
minie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie 
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kształcenia podyplomowego; zmiany tych danych zgłasza 
w ter minie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 81. Organizator kształcenia jest obowiązany:
1) przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia po-

dyplomowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub 
innych form zakończenia kształcenia, przez okres 10 lat od 
dnia zakończenia kształcenia;

2) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu okreś-
lonego rodzaju kształcenia podyplomowego.

Art. 82. 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli 
organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru.
2. Kontroli podlega:

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

2) zgodność danych objętych wpisem do rejestru.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana przez 

przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
właściwej ze względu na wpis do rejestru, a w przypadku 
okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych 
przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one 
udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie pod-
miotów - przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kon-
trolne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają pra-
wo:
1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
2) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia 

dokumentacji przebiegu kształcenia;
3) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych 

wyjaśnień;
4) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydak-

tycznej.
5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się 

protokół zawierający:
1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia, o którym 

mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2;
2) miejsce realizacji programu kształcenia;
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3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;
5) opis stanu faktycznego;
6) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
7) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmo-

wie podpisania protokołu przez organizatora kształcenia, 
o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, oraz o przyczynie 
tej odmowy.

6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne 
oraz organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 
1 pkt 2.

7. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, 
organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, 
zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzo-
nych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wyko-
nujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo 
te fakty i uzupełnić protokół.

8. Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształ-
cenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, nie stanowi 
przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące 
czynności kontrolne.

9. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi 
kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2.

10. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane 
do zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji 
i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników 
prowadzonego postępowania.

11. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2, ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania proto-
kołu, wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 
czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

12. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ pro-
wadzący rejestr:
1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokon-

trolne, które wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz 
zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, 
określając termin wykonania zaleceń pokontrolnych;

2) wykreśla organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 
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75 ust. 1 pkt 2, z rejestru - w przypadku stwierdzenia oko-
liczności, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5.

13. Organ prowadzący rejestr informuje niezwłocznie minis-
tra właściwego do spraw zdrowia o wykreśleniu z rejestru 
organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 2.

Art. 83. 1. Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego 
sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność realizacji zajęć z programem kształcenia;
2) prawidłowość prowadzonej dokumentacji przebiegu 

kształcenia;
3) zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia;
4) rozliczanie dofinansowania miejsc szkoleniowych dla spec-

jalizacji.
3. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest wykonywa-

ny przez pracowników Centrum oraz osoby upoważnione 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywa-
nia czynności kontrolnych, w szczególności przez krajowych 
i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa 
i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, lub przez 
przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych właś-
ciwej dla miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego oraz 
przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wykonywa-
ny przez osoby upoważnione przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych.

5. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonując czynnoś-
ci kontrolne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają 
prawo:
1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;
3) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia 

dokumentacji przebiegu kształcenia;
4) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych 

wyjaśnień;
5) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydak-

tycznej;
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6) udziału w egzaminie końcowym w charakterze obserwa-
tora, z wyjątkiem egzaminu państwowego, o którym mowa 
w art. 67 ust. 2;

7) wglądu do dokumentacji księgowej specjalizacji oraz żą-
dania dokumentów dotyczących rozliczenia wydatków po-
niesionych na prowadzenie specjalizacji ze środków pub-
licznych.

6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się 
protokół zawierający:
1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia;
2) miejsce realizacji programu kształcenia;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;
5) opis stanu faktycznego;
6) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
7) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie 

podpisania protokołu przez organizatora kształcenia oraz 
o przyczynie tej odmowy.

7. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne 
oraz organizator kształcenia.

8. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, 
organizator kształcenia zgłosi umotywowane zastrzeżenia 
co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych 
w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obo-
wiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

9. Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształce-
nia nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 
osoby wykonujące czynności kontrolne.

10. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi 
kształcenia.

11. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do 
zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji 
i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników 
prowadzonego postępowania.

12. Organizator kształcenia ma prawo, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania protokołu, wniesienia zastrzeżeń co do spo-
sobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń 
zawartych w protokole.
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13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole minister właś-
ciwy do spraw zdrowia:
1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokon-

trolne, które wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz 
zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, 
określając termin wykonania zaleceń pokontrolnych;

2) występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem 
o wykreślenie tego organizatora kształcenia z rejestru, je-
żeli stwierdził, że organizator kształcenia, o którym mowa 
w art. 75 ust. 1 pkt 2, rażąco narusza warunki wykonywania 
działalności objętej wpisem, albo

3) zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia kształcenia po-
dyplomowego przez okres 3 lat, jeżeli stwierdził, że orga-
nizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 
rażąco narusza warunki prowadzenia kształcenia podyp-
lomowego.

14. W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń pokon-
trolnych, o których mowa w ust. 13 pkt 1, minister właściwy 
do spraw zdrowia występuje do organu prowadzącego rejestr 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.

Rozdział 7 

Przepisy karne
Art. 84. Kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu 

udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 
1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12, podlega karze grzywny.

Art. 85. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 84 działa w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do 
posiadania takiego prawa, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 86. Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych 
określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 
i 12 osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wyma-
ganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

Art. 87. Postępowanie w sprawach o czyn określony w art. 84 
toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
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- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe 
i końcowe
Art. 88. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

uprawniającej do prowadzenia studiów na kierunkach 
pielęgniarstwo lub położnictwo jest uzyskanie akredytacji 
ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 
59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).”;

2) w art. 11b po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepis ust. 3 stosuje się także w przypadku odmowy 

albo cofnięcia akredytacji wydanej na podstawie art. 59 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

3) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, na 

prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub po-
łożnictwo wymaga posiadania akredytacji ministra właści-
wego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”.

Art. 89. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887) w art. 
108 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekar-
skiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, 
poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) albo wygaśnię-
cia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn 
określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1039) - w przypadku praktyk zawodowych.”.
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Art. 90. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie lęg niarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), w zakresie danych 
przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek 
i Położnych;”;

2) w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 74 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-

lęgniarki i położnej;”.
Art. 91. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiada-

ją stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu, 
zachowują to prawo.
2. Do postępowań w przedmiocie prawa wykonywania zawodu, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zaświad-
czenia o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym 
prawie wykonywania zawodu zachowują moc.

Art. 92. 1. Rejestry prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy 
przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych stają się rejestrami prowadzo-
nymi na podstawie niniejszej ustawy.
2. Do postępowań dotyczących wpisu do rejestrów, o których 

mowa w ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do rejestrów, o których mowa w ustawie, stosuje się art. 15 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.).

Art. 93. Zaświadczenia wydane przez organy okręgowych izb 
pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują 
ważność przez okres, na jaki zostały wydane, o ile niniejsza 
ustawa nie stanowi inaczej.



82

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

Art. 94. 1. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycz-
nego powołana na podstawie dotychczasowych przepisów staje 
się Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych 
w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Czas trwania kadencji członków Krajowej Rady Akredyta-

cyjnej Szkolnictwa Medycznego wybranych na podstawie 
przepisów dotychczasowych liczy się od dnia ich wyboru na 
podstawie tych przepisów.

3. Akredytacje szkół pielęgniarskich i położnych wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane.

4. Do postępowań dotyczących akredytacji szkół pielęgniar-
skich i położnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 95. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych 
staje się Centrum w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 96. 1. Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podsta-
wie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obo-
wiązane do odbycia takiego stażu, a nie rozpoczęły go przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pod warun-
kiem ukończenia stażu do dnia 1 stycznia 2015 r.
2. Do staży podyplomowych, o których mowa w ust. 1, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 prawo wykonywa-

nia zawodu wygasa.
Art. 96a.  W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie 

stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której 
mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa mini-
ster właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Art. 97. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo 
ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcą-
cą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej 
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ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo art. 
31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, 
jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 prawo wykonywa-

nia zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu 
wygasa.

Art. 98. 1. Kształcenie podyplomowe rozpoczęte przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy odbywa się na dotychczaso-
wych zasadach.
2. Kształcenie w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych 

kontynuuje się na dotychczasowych zasadach.
Art. 99. 1. Centrum przygotuje programy kształcenia, o których 

mowa w art. 78, w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia 
niniejszej ustawy.
2. Kształcenie podyplomowe rozpoczęte przed ogłoszeniem 

programu kształcenia, o którym mowa w art. 78, kontynuuje 
się na podstawie dotychczasowego programu kształcenia do 
czasu jego zakończenia.

Art. 100. Cudzoziemcy odbywający w dniu wejścia w życie ni-
niejszej ustawy staż podyplomowy na podstawie art. 13 ustawy, 
o której mowa w art. 103, odbywają go na dotychczasowych 
zasadach, z tym że staż ten jest uznawany za staż adaptacyjny 
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 101. Pielęgniarka i położna wykonujące w dniu wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy zawód w formach, o których mowa w art. 
19 ust. 1 pkt 1-3, przekazują dane, o których mowa w art. 19 
ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.

Art. 102. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6, 
art. 8b, art. 8c ust. 3 i 10, art. 10e ust. 3, art. 10h ust. 5, art. 10s 
ust. 2, art. 10u, art. 11 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 3, art. 16 ust. 10 
i art. 20 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 103, zachowują moc 
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 6, art. 27 ust. 10, art. 34, art. 41 ust. 2, art. 
54 ust. 5, art. 60 i art. 74.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) za-
chowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 55 ust. 2.

Art. 103. Traci moc ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, 
z późn. zm.).

Art. 104. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., 
z wyjątkiem art. 95 i art. 99, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia.

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

B. Komorowski

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 

Wykaz tytułów pielęgniarek
1) „Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und 

Krankenpfleger” w Republice Federalnej Niemiec; 
2) „Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)” lub „Infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger (verpleegster)” w Kró-
lestwie Belgii; 

3) „Meдицинска cecтpa” w Republice Bułgarii; 
4) „Sygeplejerske” w Królestwie Danii; 
5) „Infirmier(ère)” w Republice Francuskiej; 
6) „Registered General Nurse” w Republice Irlandii; 
7) „Infermiere professionale” w Republice Włoskiej; 
8) „Infirmier” w Wielkim Księstwie Luksemburga; 
9) „Verpleegkundige” w Królestwie Niderlandów; 
10) „State Registered Nurse” lub „Registered General Nurse” w 

Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej; 

11) „Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής 
ή νοσηλεύτρια” w Republice Greckiej; 

12) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hiszpanii; 
13) „Enfermeiro” w Republice Portugalii; 
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14) „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester - Di-
plomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” w Republice 
Austrii; 

15) „Sairaanhoitaja/Sjukskötare” w Republice Finlandii; 
16) „Sjuksköterska” w Królestwie Szwecji; 
17) „Všeobecná sestra Všeobecný ošetřovatel” w Republice 

Czeskiej; 
18) „Õde” w Republice Estońskiej; 
19) „Εγγεγραμμένος Νοσηλετής” w Republice Cypryjskiej; 
20) „Māsa” w Republice Łotewskiej; 
21) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republice Litew-

skiej; 
22) „Ápoló” w Republice Węgierskiej; 
23) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Republice Mal-

ty; 
24) „Asistent medical generalist” w Rumunii; 
25) „Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstve-

nik” w Republice Słowenii; 
26) „Sestra” w Republice Słowackiej; 
27) „Hjúkrunarfræðingur” w Republice Islandii; 
28) „Krankenschwester Krankenpfleger” w Księstwie Liech-

tensteinu; 
29) „Sykepleier” w Królestwie Norwegii; 
30) „Infirmiere”, „Infirmier”, „Krankenschwester”, „Kran-

kenpfleger”, „Infermiera” lub „Infermiere” w Konfederacji 
Szwajcarskiej. 

Załącznik nr 2 

Wykaz tytułów położnych 
1) „Hebamme” lub „Entbindungspfleger” w Republice Fede-

ralnej Niemiec; 
2) „Vroedvrouw/Accoucheuse” w Królestwie Belgii; 
3) „Aкушерка” w Republice Bułgarii; 
4) „Jordemoder” w Królestwie Danii; 
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5) „Sage-femme” w Republice Francuskiej; 
6) „Midwife” w Republice Irlandii; 
7) „Ostetrica” w Republice Włoskiej; 
8) „Sage-femme” w Wielkim Księstwie Luksemburga; 
9) „Verloskundige” w Królestwie Niderlandów; 
10) „Midwife” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej; 
11) „Mαία - Mαιευτής” w Republice Greckiej; 
12) „Matrona” lub „Asistente obstétrico” w Królestwie Hisz-

panii; 
13) „Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna 

e obstétrica” w Republice Portugalii; 14) „Hebamme” w Re-
publice Austrii; 

15) „Kätilö/Barnmorska” w Republice Finlandii; 
16) „Barnmorska” w Królestwie Szwecji; 
17) „Porodní asistentka/Porodní asistent” w Republice Cze-

skiej; 
18) „Ämmaemand” w Republice Estońskiej; 
19) „Εγγεγραμμένη Μαία” w Republice Cypryjskiej; 
20) „Vecmāte” w Republice Łotewskiej; 
21) „Akušeris” w Republice Litewskiej; 
22) „Szülésznő” w Republice Węgierskiej; 
23) „Qabla” w Republice Malty; 
24) „Moaşa” w Rumunii; 
25) „Diplomirana babica/Diplomirani babičar” w Republice 

Słowenii; 
26) „Pôrodná asistentka” w Republice Słowackiej; 
27) „Ljósmóðir” w Republice Islandii; 
28) „Hebamme” w Księstwie Liechtensteinu; 
29) „Jordmor” w Królestwie Norwegii; 
30) „Sage-femme”, „Hebamme” lub „Levatrice” w Konfederacji 

Szwajcarskiej.
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U  
stawa o samorządzie

USTAWA 

z dnia 1 lipca 2011 r.

o samorządzie pielęgniarek i położnych

(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawo-

dowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego 
członków.

Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany 
dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawody 
pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym 
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicz-
nego i dla jego ochrony.
2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań 

i podlega tylko przepisom prawa.
3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest 

obowiązkowa.
4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi 

osobowość prawną są:
1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej „Na-

czelną Izbą”;
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okrę-

gowymi izbami”.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę oraz Na-
czelną Izbę;

2) radzie - należy przez to rozumieć okręgową radę pielęg-
niarek i położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych;

3) okręgowym zjeździe, okręgowej radzie, okręgowym są-
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dzie i okręgowym rzeczniku - należy przez to rozumieć 
odpowiednio: okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, 
okręgową radę pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd 
pielęgniarek i położnych oraz okręgowego rzecznika od-
powiedzialności zawodowej;

4) Krajowym Zjeździe, Naczelnej Radzie, Naczelnym Sądzie 
i Naczelnym Rzeczniku - należy przez to rozumieć odpo-
wiednio: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek 
i Położnych oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej;

5) rzeczniku odpowiedzialności zawodowej - należy przez 
to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej;

6) sądzie pielęgniarek i położnych - należy przez to rozumieć 
okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd 
Pielęgniarek i Położnych;

7) zawodzie - należy przez to rozumieć zawód pielęgniarki 
lub położnej;

8) państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez 
to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację 
Szwajcarską;

9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - na-
leży przez to rozumieć obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 
Szwajcarskiej, członków ich rodzin w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, 
z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
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o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 
późn. zm.);

10) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć pod-
miot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

Rozdział 2 

Zadania i zasady działania samorządu
Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem za-
wodów;

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwali-
fikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych 
stanowiskach pracy;

4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęg-
niarstwa i położnictwa;

5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6) obrona godności zawodowej;
7) reprezentowanie i ochrona zawodów;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia spo-

łeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia;

9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawo-
du;

2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
Nr 174, poz. 1039);

3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warun-
ków wykonywania zawodów;

4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i po-
łożnych;
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5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia za-
wodowego;

6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i po łożnych;

7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w ko -
misjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęg-
niarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierow-
nicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy 
przewidują taki obowiązek;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie 
dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki 
zdrowotnej;

9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub ba-

dawczej;
12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji 

zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony 
zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawo-
dowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyż-
szymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za 
granicą;

14) współpracę z organami administracji publicznej, samo-
rządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą 
oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomoco-
wych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek 
i położnych;

16) zarządzanie majątkiem własnym;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, za-
mierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

19) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych 
przepisach.

3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 



91

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z minis-
trem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-
edukacyjne.

4. Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie 
naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających 
z odrębnych przepisów.

Art. 5. 1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które 
mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawo-
du i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze 
względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem 

wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu 

z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust. 1.
4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obsza-

rze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka 
i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, 
której będą członkami.

5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na 
obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do 
zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położ-
na składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczaso-
wej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze 
okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychcza-
sowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek 
o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna 
składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją 
o miejscu wykonywania zawodu.

Art. 6. 1. Organami Naczelnej Izby są:
1) Krajowy Zjazd;
2) Naczelna Rada;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd;
5) Naczelny Rzecznik.
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2. Siedzibą Naczelnej Izby i jej organów jest miasto stołeczne 
Warszawa.

Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5) okręgowy rzecznik.

2. Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do 
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okrę-
gową radę.

3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich licz-
bę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych 
okręgowych zjazdów.

Art. 8. 1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają 
do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.
2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej 

dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej.

3. Funkcję:
1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego 

okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, przewodniczą-
cego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu pielęg-
niarek i położnych, okręgowego rzecznika oraz sekretarza 
okręgowej rady,

2) Prezesa Naczelnej Rady, Wiceprezesa Naczelnej Rady, 
Skarbnika Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej 
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, 
Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza Naczelnej Rady

- można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 następują-
ce po sobie kadencje; pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 
24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej 
przez pełną kadencję.

Art. 9. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa organy 
kolegialne izb podejmują uchwały. Po podjęciu uchwały organy 
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izby są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia jej tekstu 
na piśmie.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmowane zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy człon-
ków danego organu.

3. Uchwałę okręgowej rady lub uchwałę Naczelnej Rady pod-
pisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz członek 
rady i odpowiednio Prezes Naczelnej Rady lub Wiceprezes 
oraz członek prezydium.

4. W sprawach wynikających z przepisów prawa organy samo-
rządu mają prawo do używania wizerunku orła, określonego 
na podstawie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Art. 10. 1. Organy kolegialne izb podejmujące daną uchwałę są 
obowiązane przekazywać ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia, uchwały do-
tyczące:

1) regulaminu wyborów do organów izb;
2) regulaminów organów izb;
3) wyborów osób na funkcje w organach izb;
4) reprezentowania izb przez osoby pełniące funkcje w ich 

organach.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu 

Najwyższego pod zarzutem niezgodności z prawem uchwałę 
organu izby w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. Do 
rozpoznania skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

3. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub 
ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania 
właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do 
sposobu jej załatwienia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu realizacji upraw-
nienia, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku nienades-
łania uchwały, o której mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się 
do organu izby z żądaniem przekazania podjętej przez ten 
organ uchwały. Organ izby przekazuje uchwałę w terminie 
14 dni od dnia otrzymania żądania.
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5. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do 
Krajowego Zjazdu lub do Naczelnej Rady o podjęcie uchwały 
w sprawie należącej do właściwości samorządu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien rozpatrzyć 
najbliższy Krajowy Zjazd, a Naczelna Rada - na najbliższym 
posiedzeniu, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia jego wpływu.

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do uchwał:
1) podejmowanych w postępowaniu w zakresie odpowiedzial-

ności zawodowej pielęgniarek i położnych;
2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm.), odnoszące się do decyzji administra-
cyjnych.

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki członków samorządu
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem 
art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;

2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków 
wykonywania zawodu;

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopo-

mocowej.
2. Członkowie samorządu są obowiązani:

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasa-
dami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3) przestrzegać uchwał organów izb;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze po-

łożnych.
Art. 12. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim człon-

kom izby, z wyjątkiem członków:
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1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru 
w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 
zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie 
art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny po-
zbawienia praw publicznych lub środek karny polegający 
na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator 
wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegaw-
czego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom 
izby, z wyjątkiem członków:
1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podsta-

wie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny po-
zbawienia praw publicznych lub środek karny polegający 
na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator 
wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegaw-
czego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione 
umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 
lub

4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 
2-8

- do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, 
na który został orzeczony środek zabezpieczający.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy 
za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pię-
ciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia 
składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Art. 13. 1. Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu 
tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjaz-

du i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci na 
dany zjazd.

3. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położ-
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nych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące 
zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.

4. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji 
rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpowie-
dzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami 
innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu 
i Krajowego Zjazdu.

5. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika od-
powiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub 
niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego 
rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony 
przez Naczelnego Rzecznika.

6. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed 
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do 
czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zas-
tępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.

7. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
nie można pełnić w przypadkach, o których mowa w art. 14 
ust. 1 pkt 1-4 i 6-8.

8. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje 
zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w razie wszczęcia prze-
ciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postę-
powania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 14. 1. Mandat w organie izby przed upływem kadencji wy-
gasa wskutek:

1) wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzo-
nego przez okręgową radę;

2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3) ukarania jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 

2-8;
4) zawieszenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie 

art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej;

5) odwołania składu organu;
6) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego poz-

bawienia praw publicznych lub środka karnego polegają-
cego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
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po  łożnej albo prawomocnego orzeczenia przez sąd środka 
zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu;

7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione 
umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8) niewykonania obowiązku opłacenia składki członkowskiej 
za okres jednego roku;

9) zrzeczenia się mandatu;
10) śmierci.

2. Mandat w organie izby ulega zawieszeniu w razie wszczęcia 
przeciwko osobie go sprawującej postępowania w sprawie 
umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia 
publicznego. Mandat członków sądów pielęgniarek i położ-
nych oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej ulega za-
wieszeniu również w przypadku wszczęcia przeciwko osobie 
go sprawującej postępowania w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej.

3. Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru 
pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się na ob-
szar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie 
w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna 
była członkiem.

Art. 15. 1. Członkowie organów izby pełnią swoje obowiązki 
nie odpłatnie.
2. Krajowy Zjazd ustala wykaz funkcji w organach izby, których 

pełnienie może być wynagradzane.
3. Naczelna Rada ustala zasady wynagradzania osób pełniących 

obowiązki na stanowiskach określonych w ust. 2.
4. Wysokość wynagrodzenia dla członków organów Naczelnej 

Izby ustala Naczelna Rada, a dla członków organów okręgo-
wej izby - okręgowa rada.

Art. 16. 1. Na wniosek okręgowej rady albo jej przewodniczącego 
lub Naczelnej Rady albo jej Prezesa pracodawca jest obowiąza-
ny zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu 
izby lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do 
wynagrodzenia.
2. Naczelna Rada określa zasady i tryb kompensacji wynagro-

dzenia przez organy samorządu na czas zwolnień od pracy, 
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o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podró-
ży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez 
członka w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby, 
biorąc pod uwagę przepisy wydane na podstawie art. 775 
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Art. 17. 1. Pracodawca nie może, bez zgody właściwej rady, wy-
powiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę ani wypowiedzieć 
warunków pracy lub płacy pielęgniarce lub położnej:

1) będącej członkiem organu izby, o którym mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 2-5 i art. 7 ust. 1 pkt 2-5,

2) pełniącej funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej

- w czasie jej pełnienia oraz w okresie jednego roku po ustaniu 
kadencji.

2. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy 
bez zgody właściwej rady, jeżeli zachodzą przesłanki okreś-
lone w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pra cy.

Rozdział 4 

Organy Naczelnej Izby
Art. 18. Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy 

Zjazd.
Art. 19. 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani 

przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące 
delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach 
Naczelnej Izby wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2-5.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa 

Naczelna Rada.
3. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w terminie 3 mie-
sięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 20. Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
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1) określa zasady etyki zawodowej;
2) zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęg-

niarstwa i położnictwa;
3) przyjmuje program działania samorządu;
4) określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe re-

gulaminy organów okręgowych izb;
5) ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb od-

woływania ich członków;
6) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę 

zastępców Naczelnego Rzecznika;
7) wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, 

Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Ko-
misji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecz-
nika i jego zastępców;

8) uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
9) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, 

w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wi-
zytacyjne;

10) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej 
Izby;

11) określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkow-
skiej oraz zasady jej podziału;

12) udziela absolutorium Naczelnej Radzie.
Art. 21. 1. W skład Naczelnej Rady wchodzą:

1) Prezes Naczelnej Rady;
2) członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd;
3) przewodniczący okręgowych rad.

2. Naczelna Rada wybiera spośród swoich członków Prezy-
dium.

3. Prezydium Naczelnej Rady stanowią Prezes i wybrani przez 
Naczelną Radę Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i członko-
wie.

4. Prezydium działa w imieniu Naczelnej Rady w sprawach 
określonych jej uchwałą, z wyjątkiem uchwalenia budżetu 
organów Naczelnej Izby.

Art. 22. 1. Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w ok-
resie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu;
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2) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
3) przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej;
4) ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji za-

wodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach 
pracy;

5) określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego 
ak tualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez 
pielęgniarki i położne;

6) reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warunków 
umów związanych z przekazywaniem przez ministra właś-
ciwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizac-
ję zadań określonych w art. 91 ust. 1;

7) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad;
8) uchwala budżet organów Naczelnej Izby;
9) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do sa-

morządu, niezastrzeżonych dla innych organów;
10) ustala wzory pieczęci organów samorządu;
11) prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych;
12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących 

ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej 
oraz zawodów medycznych.

2. Naczelna Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje 
lub zespoły robocze.

3. Naczelna Rada może zwrócić się do okręgowej rady o pod-
jęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej 
działania. Uchwała okręgowej rady powinna być podjęta w 
terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia uchwały Naczelnej 
Rady.

4. Naczelna Rada uchyla uchwałę okręgowej rady sprzeczną 
z prawem, regulaminem wydanym na podstawie ustawy lub 
uchwałą wyższego organu.

Art. 23. W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają 
prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Na-
czelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu 
oraz Naczelny Rzecznik.

Art. 24. Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej 

Rady;



101

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Biuletyn nr 82/2012 e-wersja - projekt graficzny i skład © CF - kij - tel. 601 669 399

2) przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz 
z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;

3) przedstawia Naczelnej Radzie corocznie informacje o wy-
nikach przeprowadzonych kontroli;

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji 
rewizyjnych.

Art. 25. Naczelny Sąd:
1) rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodo-

wej;
2) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w us-

tawie;
3) dokonuje wyboru zastępców Przewodniczącego Naczel-

nego Sądu spośród członków tego Sądu;
4) składa Naczelnej Radzie okresowe informacje o stanie 

spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
5) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne;
6) rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów;
7) orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpo-

wiedzialności zawodowej;
8) przeprowadza szkolenia dla składów okręgowych sądów.

Art. 26. 1. Naczelny Rzecznik:
1) prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej;
2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczni-

ków;
3) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądem pielęgniarek 

i położnych;
4) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w us-

tawie;
5) rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgo-

wych rzeczników;
6) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej dzia-

łalności;
7) szkoli okręgowych rzeczników i ich zastępców w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej;
8) prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń 

zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki 
zawodowej.
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2. Z tytułu sprawowanego nadzoru oraz w ramach rozpatrywa-
nia skarg na przewlekłość postępowania Naczelny Rzecznik 
może:
1) zaznajamiać się z materiałami zbieranymi w toku postępo-

wania oraz z zamierzeniami prowadzącego postępowanie 
okręgowego rzecznika;

2) wskazywać kierunki postępowania;
3) składać okręgowemu zjazdowi sprawozdanie z działalności 

właściwego okręgowego rzecznika.

Rozdział 5 

Organy okręgowej izby
Art. 27. Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy 

zjazd.
Art. 28. 1. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybra-

ni w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru 
działania izby.
2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorą-

cych udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na 
podstawie prowadzonych rejestrów.

3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem dorad-
czym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustę-
pujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 
ust. 1 pkt 2-5.

Art. 29. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoły-
wany przez okręgową radę.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Rady;
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;
4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie mie-
siąca od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala 

roczny budżet;
2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania 
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z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyj-
nej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, za-
sady i tryb działania organów izby;

4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgo-
wej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu 
oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;

5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów 

pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych 
zakresem działania okręgowej izby.

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby 
i wy konuje zadania samorządu na obszarze działania izby, 
w szczególności:

1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pra-

cą;
5) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone 

przez Naczelną Radę;
6) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności 

oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
7) współpracuje z terenowymi organami administracji rzą-

dowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.
Art. 32. 1. W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewod-

niczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz 
wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprze-
wodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach ok-

reślonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 
31 pkt 6.

3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo 
uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący okrę-
gowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu 
oraz okręgowy rzecznik.
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Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej 

rady;
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej;
3) występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 

okręgowej radzie.
Art. 34. Okręgowy sąd:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
wniesione przez okręgowego rzecznika;

2) dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgo-
wego sądu spośród członków tego sądu;

3) składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie pro-
wadzonych spraw;

4) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne spra-
wozdania.

Art. 35. 1. Okręgowy rzecznik:
1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej;
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek 

i położnych;
3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne spra-

wozdania z działalności;
4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej.
2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodo-

wej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej.

Rozdział 6 

Odpowiedzialność zawodowa
Art. 36. 1. Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności 

zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej „przewinie-
niem zawodowym”.
2. Odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 1, pod-

legają także obywatele państw członkowskich Unii Europej-
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skiej wykonujący czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki 
lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 37. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania 
karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania w sprawie 
o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego 
w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne prze-
widują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone 
do czasu ukończenia postępowania karnego w sprawie o prze-
stępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie.

Art. 38. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności za-
wodowej obejmuje:

1) czynności sprawdzające;
2) postępowanie wyjaśniające;
3) postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych;
4) postępowanie wykonawcze.

2. Celem czynności sprawdzających jest zbadanie okoliczności 
koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. W trakcie czynności spraw-
dzających nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani 
czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem 
przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skar-
gę na pielęgniarkę lub położną.

3. Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy został 
popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, 
wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia 
znamion przewinienia zawodowego - ustalenie osoby obwi-
nionej oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie 
utrwalenie dowodów dla sądu pielęgniarek i położnych.

4. Celem postępowania przed sądem pielęgniarek i położnych 
jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przewinie-
nia zawodowego oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających 
popełnianiu przewinień zawodowych, a także zapobieganie 
im oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia 
społecznego.

5. Celem postępowania wykonawczego jest wykonanie orzeczeń 
zapadłych w toku postępowania przed sądem pielęgniarek 
i położnych.
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Art. 39. 1. Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej pielęgniarek i położnych są pokrzywdzony 
oraz osoba obwiniona.
2. W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i położnych stro-

ną jest również rzecznik odpowiedzialności zawodowej albo 
jego zastępca.

3. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
wy konuje prawa i obowiązki rzecznika odpowiedzialności 
za wodowej.

Art. 40. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 
zagrożone przez przewinienie zawodowe.
2. Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch peł-

nomocników spośród pielęgniarek i położnych, adwokatów 
lub radców prawnych.

3. W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa w postępowa-
niu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, w tym 
prawo dostępu do informacji medycznej oraz dokumentacji 
medycznej, może wykonywać małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, 
a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Art. 41. 1. Za osobę obwinioną uważa się pielęgniarkę lub 
położną, wobec której w toku postępowania wyjaśniającego 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał postanowienie 
o przedstawieniu zarzutu lub przeciwko której skierował do 
sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie.
2. Osoba obwiniona może ustanowić nie więcej niż dwóch 

obrońców spośród pielęgniarek i położnych, adwokatów lub 
radców prawnych.

3. W czasie postępowania w przedmiocie odpowiedzialnoś-
ci zawodowej, na uzasadniony wniosek osoby obwinionej, 
właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia jej obrońcę 
z urzędu spośród pielęgniarek i położnych, adwokatów lub 
radców prawnych.

4. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do 
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poczytalności osoby obwinionej i nie ma ona obrońcy z wy-
boru, właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia jej 
obrońcę z urzędu spośród pielęgniarek i położnych. W pos-
tępowaniu wyjaśniającym okręgowy sąd ustanawia obrońcę 
na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

5. Jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna za niezbędne 
ustanowienie obrońcy ze względu na okoliczności utrudnia-
jące obronę, właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia 
dla osoby obwinionej obrońcę z urzędu spośród pielęgniarek 
i położnych, adwokatów lub radców prawnych.

Art. 42. 1. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie od-
powiedzialności zawodowej przeprowadza dowody na wniosek 
stron lub z urzędu.
2. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, 
zasięga się opinii biegłego lub specjalisty.

3. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego osoby 
obwinionej powołuje się dwóch biegłych lekarzy psychia-
trów.

4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie przez 
pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień w trakcie postę-
powania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 43. 1. Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej świadek, biegły lub specjalista bez usprawiedliwie-
nia nie stawił się na wezwanie rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej lub na rozprawę przed sądem pielęgniarek i po-
łożnych albo bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik od-
powiedzialności zawodowej lub sąd pielęgniarek i położnych 
może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby wezwanej o:

1) nałożenie kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo 
albo za odmowę zeznań;

2) przymusowe sprowadzenie świadka, biegłego lub specja-
listy.

2. Świadek, biegły lub specjalista nie podlega karze, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie był uprzedzony o skutkach 
niestawiennictwa albo odmowy złożenia zeznań.

3. Świadek, biegły lub specjalista zamieszkały poza obszarem 
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działania organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej może być, na wniosek tego 
organu, przesłuchiwany przez właściwy dla miejsca zamiesz-
kania sąd pielęgniarek i położnych.

4. Jeżeli świadek, biegły lub specjalista nie może stawić się z po-
wodu przeszkody zbyt trudnej do usunięcia, sąd pielęgniarek 
i położnych zleca jego przesłuchanie członkowi wyznaczo-
nemu ze swego składu. Strony mają prawo brać udział w tej 
czynności.

Art. 44. 1. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodo-
wej obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia zawodo-
wego nie zostało udowodnione i stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych.
2. Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmio-

cie odpowiedzialności zawodowej nie da się usunąć, należy 
tłumaczyć na korzyść osoby obwinionej.

3. Organy prowadzące postępowanie w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej pielęgniarek i położnych kształtują 
swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzo-
nych dowodów, ocenianych swobodnie, z uwzględnieniem 
zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy 
i doś wiadczenia życiowego.

Art. 45. 1. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za-
wodowej nie wszczyna się, jeżeli:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

2) czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo przepisy 
ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia 
za wodowego;

3) osoba obwiniona zmarła;
4) nastąpiło ustanie karalności;
5) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodo-

wej co do tego samego czynu tej samej osoby zostało pra-
womocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;

6) szkodliwość społeczna czynu jest znikoma.
2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

umarza się, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w ust. 1.
3. W razie śmierci osoby obwinionej przed ukończeniem roz-
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poczętego postępowania przed sądem pielęgniarek i położ-
nych toczy się ono nadal, jeżeli w terminie 2 miesięcy od 
dnia jej zgonu zażąda tego jej małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek 
lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W takim przy-
padku sąd pielęgniarek i położnych może wydać tylko orze-
czenie uniewinniające albo w braku przesłanek dla wydania 
tego rodzaju orzeczenia - umorzyć postępowanie.

Art. 46. 1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie od-
powiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu 
upłynęły 3 lata.
2. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika od-

powiedzialności zawodowej.
3. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu 

jego popełnienia upłynęło 5 lat.
4. Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie 

przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowe-
go następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestęp-
stwa.

Art. 47. 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej osób peł-
niących funkcję w organach izb wymienionych w art. 6 ust. 1 
pkt 2-4 i w art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz zastępców okręgowego 
rzecznika postępowanie prowadzi Naczelny Rzecznik.
2. W sprawach odpowiedzialności zawodowej Naczelnego 

Rzecznika i jego zastępców postępowanie prowadzi okręgo-
wy rzecznik wyznaczony przez Naczelny Sąd. W przedmiocie 
wyznaczenia okręgowego rzecznika orzeka Naczelny Sąd w 
składzie trzyosobowym.

3. W sprawach odpowiedzialności zawodowej członków orga-
nów izb wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 postępowanie 
prowadzi okręgowy rzecznik wyznaczony przez Naczelnego 
Rzecznika.

4. Naczelny Rzecznik z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego 
albo osoby obwinionej, może ze względu na dobro sprawy 
przekazać prowadzenie postępowania okręgowemu rzeczni-
kowi innej okręgowej izby.
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Art. 48. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnie-
nia przewinienia zawodowego jest obowiązany wydać postano-
wienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. Postanowienie doręcza się stronom.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w ok-

reślonym terminie danych zawartych w informacji lub do-
konać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku 
postanowienie o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postę-
powania należy wydać najpóźniej w terminie miesiąca od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

4. Stronom przysługuje zażalenie na postanowienie o umorze-
niu postępowania wyjaśniającego.

5. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo 
przejrzenia akt.

6. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem okręgowego rzecznika 
do Naczelnego Rzecznika w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania odpisu postanowienia. Jeżeli Naczelny Rzecznik nie 
przychyli się do zażalenia, kieruje je do okręgowego sądu.

7. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydał Na-
czelny Rzecznik, zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu za 
pośrednictwem Naczelnego Rzecznika w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania odpisu postanowienia.

8. Naczelny Sąd rozpoznaje zażalenie oraz orzeka w składzie 
trzyosobowym.

9. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaś-
niającego albo o odmowie jego wszczęcia, organ uchylający 
postanowienie wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrze-
by - także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, 
które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 49. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpo-
wiedzialności zawodowej powinien dążyć do szczegółowego 
wyjaśnienia sprawy. W tym celu może przesłuchiwać pokrzyw-
dzonego i inne osoby w charakterze świadków, powoływać 
i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przepro-
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wadzać inne dowody. W przypadkach niecierpiących zwłoki, 
w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie 
śladów lub dowodów przewinienia zawodowego, rzecznik od-
powiedzialności zawodowej może przesłuchać pielęgniarkę lub 
położną w charakterze osoby obwinionej, przed wydaniem 
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą wa-
runki do sporządzenia takiego postanowienia.

Art. 50. Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał 
dowodowy wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodo-
wego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postano-
wienie o przedstawieniu pielęgniarce lub położnej zarzutów.

Art. 51. 1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło pod-
staw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowie-
dzialności zawodowej wydaje postanowienie o umorzeniu pos-
tępowania bez konieczności uprzedniego zaznajomienia osoby 
obwinionej z materiałami postępowania wyjaśniającego i bez 
postanowienia o zamknięciu postępowania.
2. W postanowieniu o umorzeniu postępowania wskazuje się 

przyczyny umorzenia.
3. Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu postanowienia 

o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o umorzeniu za-
wiera także imię i nazwisko osoby obwinionej oraz określenie 
zarzucanego jej czynu.

Art. 52. 1. Jeżeli istnieją podstawy do sporządzenia wniosku 
o ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiada-
mia osobę obwinioną i jej obrońców o terminie końcowego zaz-
najomienia z materiałami postępowania wyjaśniającego wraz 
z pouczeniem o możliwości uprzedniego przejrzenia akt.
2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia osoby obwinionej 

z materiałami postępowania wyjaśniającego może ona skła-
dać wnioski o uzupełnienie postępowania.

3. Termin zaznajomienia osoby obwinionej z materiałami pos-
tępowania wyjaśniającego powinien być tak wyznaczony, aby 
od doręczenia zawiadomienia o nim osobie obwinionej i jej 
obrońcom upłynęło co najmniej 14 dni.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo osoby obwinionej 
lub jej obrońcy nie wstrzymuje dalszego postępowania.

5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wy-
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jaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje 
postanowienie o jego zamknięciu.

6. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w terminie 14 dni 
od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowa-
nia wyjaśniającego, składa do sądu pielęgniarek i położnych 
wniosek o ukaranie.

Art. 53. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez okręgo-
wego rzecznika powinno być zakończone w terminie 6 miesięcy 
od dnia uzyskania informacji, o której mowa w art. 48 ust. 1.
2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik może 

przed łużyć okres postępowania wyjaśniającego na dalszy 
czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku niezakończenia postępowania wyjaśniającego 
w terminie 12 miesięcy akta sprawy przekazuje się Naczelne-
mu Sądowi, który może przedłużyć postępowanie wyjaśnia-
jące na dalszy czas określony. W przedmiocie przedłużenia 
postępowania Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobo-
wym.

Art. 54. 1. W przypadku gdy zebrane w postępowaniu wyjaśnia-
jącym lub przeprowadzone przed sądem pielęgniarek i położ-
nych dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że 
osoba obwiniona popełniła przewinienie zawodowe, a rodzaj 
tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez osobę ob-
winioną zawodu zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi 
popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd pielęg-
niarek i położnych może wydać postanowienie o tymczasowym 
zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez osobę obwi-
nioną na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.
2. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wyko-

nywania zawodu sąd pielęgniarek i położnych może wydać 
z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej. Jest ono natychmiast wykonalne.

3. Sąd pielęgniarek i położnych, który wydał postanowienie 
o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 
niezwłocznie przekazuje je przewodniczącemu właściwej 
okręgowej rady.

4. Jeżeli do upływu okresu tymczasowego zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu w sprawie zawieszonej pielęgniarki lub 
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położnej nie zapadnie prawomocne orzeczenie sądu pielęg-
niarek i położnych, sąd ten z urzędu bada zasadność dalszego 
tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, osobie obwi-
nionej przysługuje zażalenie w terminie 14 dni od dnia jego 
doręczenia. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu za poś-
rednictwem okręgowego sądu, który wydał postanowienie. 
Zażalenie nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności 
pos tanowienia.

6. W przedmiocie zażalenia na postanowienie o tymczasowym 
zawieszeniu prawa wykonywania zawodu Naczelny Sąd orze-
ka w składzie trzyosobowym.

Art. 55. 1. Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
rozpoznają okręgowe sądy i Naczelny Sąd.
2. Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest 

okręgowy sąd izby, której osoba obwiniona jest członkiem 
w chwili wszczęcia postępowania. W przypadku obywatela 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonującego 
czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy do rozpozna-
nia sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd izby, na 
której obszarze miało miejsce przewinienie zawodowe.

3. Naczelny Sąd z urzędu lub na wniosek strony może ze względu 
na dobro sprawy przekazać prowadzenie postępowania okrę-
gowemu sądowi innej okręgowej izby. W przedmiocie przeka-
zania Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym.

4. Sprawy przeciwko osobom pełniącym funkcję w organach, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 i w art. 7 ust. 1 pkt 2-5, 
oraz przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika i zastępcom 
Naczelnego Rzecznika rozpoznaje Naczelny Sąd.

Art. 56. 1. Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych 
odbywa się na rozprawie jawnej.
2. Sąd pielęgniarek i położnych może wyłączyć jawność roz-

prawy, jeżeli jawność mogłaby:
1) naruszyć tajemnicę zawodową;
2) wywołać zakłócenie spokoju lub porządku publicznego;
3) obrażać dobre obyczaje;
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4) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes 
państwa powinny być zachowane w tajemnicy;

5) naruszyć ważny interes prywatny.
3. Sąd pielęgniarek i położnych wyłącza jawność rozprawy tak-

że na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 57. 1. Okręgowy sąd orzeka w składzie trzyosobowym.

2. Naczelny Sąd orzeka w składzie pięcioosobowym, jeżeli usta-
wa nie stanowi inaczej.

3. W składzie orzekającym sądu pielęgniarek i położnych może 
uczestniczyć, bez prawa głosu, jeden z członków sądu, wyz-
naczony w charakterze sędziego rezerwowego.

Art. 58. Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie 
orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego 
prawa.

Art. 59. 1. Sąd pielęgniarek i położnych umarza postępowanie 
w przypadku:

1) stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okolicz-
ności wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 3-6;

2) gdy osoba obwiniona w chwili popełnienia czynu była nie-
poczytalna.

2. W razie ujawnienia okoliczności wymienionych w art. 45 ust. 
1 pkt 1 i 2 sąd pielęgniarek i położnych wydaje orzeczenie 
uniewinniające osobę obwinioną.

Art. 60. 1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące 
kary:

1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach lecz-

niczych na okres od 1 roku do 5 lat;
5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu 

na okres od 1 roku do 5 lat;
6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 

na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 

1 roku do 5 lat;
8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2. Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą 
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w ust. 1 pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę wymienioną 
w ust. 1 pkt 4.

Art. 61. 1. W przypadku orzeczenia kar przewidzianych w art. 
60 ust. 1 pkt 4-8 sąd pielęgniarek i położnych może zarządzić 
opublikowanie orzeczenia w biuletynie właściwej okręgowej 
izby.
2. W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęg-
niarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
sąd pielęgniarek i położnych orzeka kary, o których mowa 
w art. 60 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 62. 1. Karę pieniężną orzeka się w wysokości od 1 000 zł do 
10 000 zł na cel społeczny związany z ochroną zdrowia.
2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymie-

nionych w art. 60 ust. 1 pkt 4-7.
Art. 63. Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wyko-

nywaniu zawodu, sąd pielęgniarek i położnych określa szcze-
gółowo czynności, których pielęgniarka lub położna nie mogą 
wykonywać.

Art. 64. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się 
w miesiącach i latach.
2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orze-

czenia.
3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu 

zalicza się okres tymczasowego zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu.

4. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za 
sobą skreślenie z rejestru, o którym mowa w art. 5.

5. Pielęgniarka lub położna, wobec której została orzeczona 
kara pozbawienia wykonywania zawodu może ubiegać się 
ponownie o uzyskanie tego prawa po upływie 10 lat od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia, w którym wymierzona zos-
tała kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pielęg-
niarki lub położnej.

Art. 65. 1. Ogłoszenie orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych 
jest jawne.
2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekają-

cego przytacza ustnie jego główne motywy.
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3. Przewodniczący składu orzekającego może wyłączyć jawność 
ogłoszenia głównych motywów orzeczenia w razie zaistnienia 
przesłanek określonych w art. 56 ust. 2.

Art. 66. 1. Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych zawiera:
1) oznaczenie sądu pielęgniarek i położnych, który je wy-

dał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
i protokolanta;

2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzecze-
nia;

3) imię, nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu 
osoby obwinionej;

4) opis i kwalifikację prawną zarzucanego czynu;
5) rozstrzygnięcie w przedmiocie postępowania;
6) postanowienie o kosztach postępowania;
7) rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby - co do za-

liczenia na jej poczet tymczasowego zawieszenia w prawie 
wykonywania zawodu, w przypadku orzeczenia skazują-
cego.

2. Uzasadnienie orzeczenia zawiera:
1) wskazanie, jakie fakty sąd pielęgniarek i położnych uznał 

za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mie-
rze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów prze-
ciwnych;

2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;
3) przytoczenie okoliczności, które sąd pielęgniarek i położ-

nych miał na względzie przy wymiarze kary.
3. Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych wraz z pisem-

nym uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i sposobie 
wniesienia odwołania sąd pielęgniarek i położnych doręcza 
stronom w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia, z zas-
trzeżeniem art. 72 ust. 2.

Art. 67. 1. W razie ukarania osoby obwinionej ponosi ona koszty 
postępowania, chyba że sąd pielęgniarek i położnych postanowi 
inaczej.
2. W razie uniewinnienia osoby obwinionej lub umorzenia 

postępowania koszty postępowania ponosi okręgowa izba.
3. Osobie obwinionej przysługuje zażalenie na rozstrzygnięcie 
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o kosztach postępowania w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia.

4. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie.
Art. 68. 1. Od orzeczenia okręgowego sądu stronom przysługu-

je odwołanie do Naczelnego Sądu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośred-

nictwem okręgowego sądu, który wydał zaskarżone orze-
czenie.

3. Cofnięcie odwołania przez składającą je stronę przed roz-
poczęciem rozprawy odwoławczej wiąże Naczelny Sąd, który 
pozostawia odwołanie bez rozpoznania, o ile nie zachodzą 
przesłanki z art. 439 § 1 pkt 1, 2 i 5-10 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 
555, z późn. zm.).

Art. 69. 1. Odwołanie co do winy uważa się za zwrócone prze-
ciwko całości orzeczenia.
2. Odwołanie co do kary uważa się za zwrócone przeciwko 

całości rozstrzygnięcia o karze.
Art. 70. Naczelny Sąd utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia 

orzeczenie okręgowego sądu.
Art. 71. Jeżeli sąd pielęgniarek i położnych uzna, że przyczyną 

popełnienia przewinienia zawodowego był stan zdrowia osoby 
obwinionej, występuje do właściwej okręgowej rady z wnio-
skiem o przeprowadzenie postępowania przewidzianego w art. 
27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej.

Art. 72. 1. Orzeczenia Naczelnego Sądu kończące postępowanie 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są prawomocne 
z chwilą ogłoszenia.
2. Orzeczenie Naczelnego Sądu doręcza się stronom wraz z pi-

semnym uzasadnieniem w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
ogłoszenia.

Art. 73. 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i po-
łożnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej stronom, ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady przysługuje kasacja 
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do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręcze-
nia orzeczenia. Strony, minister właściwy do spraw zdrowia 
i Prezes Naczelnej Rady wnoszą kasację do Sądu Najwyższego 
za pośrednictwem Naczelnego Sądu.
2. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pielęgniarek 

i położnych pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od 
orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie pierwszej 
instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uchy-
bień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

4. Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienio-
nych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego lub innego rażącego naruszenia pra-
wa. Kasacja może być wniesiona również z powodu niewspół-
mierności kary.

5. Kasację w stosunku do tej samej osoby obwinionej i od tego 
samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko 
raz.

6. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść 
osoby obwinionej wniesionej po upływie 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia.

7. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchy-
bienie.

8. Kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę 
będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomoc-
nika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Art. 74. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęg-
niarek i położnych wznawia się, jeżeli:

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, 
a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to 
mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody 
nieznane przedtem temu sądowi, wskazujące na to, że:
a) osoba obwiniona nie popełniła czynu albo jej czyn nie sta-

nowił przewinienia zawodowego lub nie podlegał karze,
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b) sąd ten umorzył postępowanie, błędnie przyjmując po-
pełnienie przez osobę obwinioną zarzucanego jej czynu.

Art. 75. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęg-
niarek i położnych można wznowić w przypadku uchylenia 
lub istotnej zmiany treści prawomocnego orzeczenia, z powodu 
którego zostało ono umorzone w trybie art. 59 ust. 1.

Art. 76. Czyn, o którym mowa w art. 74 pkt 1, musi być ustalony 
prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie 
takie nie może zapaść z przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 
pkt 3-11 lub w art. 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego.

Art. 77. 1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek 
strony lub z urzędu.
2. Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść osoby ob-

winionej może złożyć w razie jej śmierci osoba, o której mowa 
w art. 45 ust. 3.

3. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnie-
nia jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

4. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych 
w ust. 3, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania w trybie 
kasacji.

5. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na 
niekorzyść osoby obwinionej po upływie 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 78. 1. W kwestii wznowienia postępowania zakończonego 
prawomocnym orzeczeniem okręgowego sądu lub Naczelnego 
Sądu orzeka w innym składzie sąd pielęgniarek i położnych, któ-
ry wydał orzeczenie kończące prawomocnie postępowanie.
2. W kwestii wznowienia postępowania sąd pielęgniarek i po-

łożnych orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że 
przewodniczący sądu lub sąd postanowią inaczej.

Art. 79. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być spo-
rządzony i podpisany przez adwokata albo radcę prawnego. 
Do wniosku dołącza się odpowiednią liczbę jego odpisów dla 
stron postępowania.
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Art. 80. 1. Na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie 
postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania przysłu-
guje zażalenie do Naczelnego Sądu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia postanowienia, z tym że zażalenie na postanowienie 
Naczelnego Sądu rozpoznaje ten sąd w innym składzie.
2. Orzekając o wznowieniu postępowania, okręgowy sąd uchyla 

zaskarżone orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę w in-
nym składzie, a Naczelny Sąd uchyla zaskarżone orzecze-
nie i przekazuje sprawę właściwemu okręgowemu sądowi 
do ponownego rozpoznania. Od orzeczenia o wznowieniu 
postępowania środek odwoławczy nie przysługuje.

3. Uchylając zaskarżone orzeczenie, Naczelny Sąd może unie-
winnić osobę obwinioną, jeżeli nowe fakty lub dowody wska-
zują na to, że orzeczenie to jest oczywiście niesłuszne, albo 
też postępowanie umorzyć.

Art. 81. 1. Pielęgniarce lub położnej, która w wyniku wznowie-
nia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodo-
wej albo kasacji została uniewinniona, przysługuje roszczenie 
o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niej w 
całości albo w części kary, która została zmieniona albo uchy-
lona w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji.
2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują w stosunku 

do okręgowej izby, której osoba obwiniona była członkiem 
w momencie ukarania. W przypadku obywatela państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej wykonującego czasowo 
i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej roszczenie przysługuje w stosunku 
do okręgowej izby, której sąd wydał orzeczenie, w sprawie 
która była przedmiotem wznowienia postępowania albo ka-
sacji.

3. W sprawach roszczeń, o których mowa w ust. 1, orzeka sąd 
powszechny.

4. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, ulegają przedawnieniu 
z upływem roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wy-
danego w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji.

Art. 82. Prawomocne orzeczenie wydane przez sąd pielęgnia-
rek i położnych w pierwszej instancji sąd ten doręcza wraz 
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z uzasadnieniem stronom, ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, przewodniczącemu właściwej okręgowej rady i Pre-
zesowi Naczelnej Rady.

Art. 83. 1. Prawomocne ukaranie karami wymienionymi w art. 
60 ust. 1 pkt 7 i 8 stanowi podstawę do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo umowy 
cywilnoprawnej, na podstawie której pielęgniarka lub położna 
wykonuje zawód.
2. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek 

i położnych, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący właś-
ciwej okręgowej rady zawiadamia ukaranego o wykreśleniu 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej.

Art. 84. 1. Na wniosek osoby obwinionej prawomocne orzeczenie 
uniewinniające ją w sprawie z zakresu odpowiedzialności za-
wodowej podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby, 
której jest członkiem, na koszt tej izby.
2. W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej wykonującego czasowo i okazjonalnie zawód pielęg-
niarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
publikacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje w biuletynie 
okręgowej izby, której sąd wydał orzeczenie, w sprawie która 
była przedmiotem wznowienia postępowania albo kasacji.

Art. 85. 1. Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęg-
niarek i położnych, w którym dokonuje się wpisu o ukaraniu. 
Rejestr jest jawny dla osób, które wykażą interes prawny.
2. Wpis o ukaraniu obejmuje następujące dane:

1) numer kolejny;
2) datę wpisu;
3) imiona i nazwisko;
4) datę i miejsce urodzenia;
5) imię ojca;
6) imię matki;
7) numer prawa wykonywania zawodu;
8) numer rejestru w okręgowej izbie;
9) oznaczenie orzeczenia;
10) datę orzeczenia;
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11) nazwę orzekającego sądu;
12) rodzaj orzeczonej kary;
13) datę uprawomocnienia orzeczenia;
14) datę wykonania kary;
15) datę zatarcia ukarania;
16) adnotacje o orzeczeniach wydanych w trybie art. 54.

Art. 86. 1. Zatarcie ukarania następuje z urzędu:
1) po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 1,
2) po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 2,
3) po upływie 3 lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu 

karami wymienionymi w art. 60 ust. 1 pkt 3-6,
4) po upływie 5 lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu 

karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 7,
5) po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 8
- jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostaną w tym czasie po-

nownie ukarane lub nie zostaną wszczęte przeciwko nim pos-
tępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

2. Zatarcie ukarania następuje przez usunięcie z rejestru uka-
ranych pielęgniarek i położnych wpisu o ukaraniu.

Art. 87. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej 
Rady określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek 
i położnych,

2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów 
pielęgniarek i położnych

- kierując się potrzebą respektowania praw uczestników postę-
powania oraz specyfiką i złożonością postępowań w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 88. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępo-
wania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się 
odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 
karnego dotyczące postępowania uproszczonego; nie sto-
suje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie 
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cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu 
przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem 
przepisów o karze pieniężnej;

2) rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Rozdział 7 

Majątek i gospodarka finansowa
Art. 89. Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą.
Art. 90. 1. Na majątek izby składają się środki finansowe oraz 

mienie ruchome i nieruchomości.
2. Majątek izby powstaje:

1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn, dotacji;
3) z wpływów z działalności gospodarczej;
4) z innych wpływów.

3. Majątkiem izby zarządza właściwa rada.
4. Podstawą gospodarki finansowej izby jest roczny budżet.

Art. 91. 1. Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe 
na:

1) prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym 
rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie 
wykonujących zawód;

2) stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania za-
wodu;

3) wydawanie prawa wykonywania zawodu;
4) wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświad-

czeń stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada 
kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z prze-
pisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, 
świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwier-
dzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej 
wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz in-
nych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze 
lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej 
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;
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5) działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej;

6) prowadzenie rejestru ukaranych;
7) działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 2 

pkt 12;
8) koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środ-

ków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, do-
finansować koszty związane z prowadzeniem Centralnego 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do 
spraw zdrowia przekazuje w formie dotacji, na podstawie 
umów zawartych z odpowiednią okręgową radą lub Naczelną 
Radą, zawierających w szczególności:
1) określenie wysokości finansowania;
2) sposób dokonywania rozliczeń;
3) sposób i terminy przekazywania środków.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić 
kontrolę realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w okresie 
trwania umowy i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu.

Art. 92. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty 
postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pod-
legają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Rozdział 8 

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
Art. 93. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. 
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Organy kolegialne izb podejmujące daną uchwałę 
są obowiązane przekazywać ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia, 
uchwały dotyczące:

1) regulaminu wyborów do organów izb,
2) regulaminów organów izb,
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3) wyborów osób na funkcje w organach izb,
4) reprezentowania izb przez osoby pełniące funkcje w ich 

organach.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do 

Sądu Najwyższego pod zarzutem niezgodności z prawem 
uchwałę organu izby w terminie 3 miesięcy od dnia jej 
ot rzymania. Do rozpoznania skargi stosuje się przepisy 
us tawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o pos-
tępowaniu nieprocesowym.

3. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy 
lub ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpo-
znania właściwemu organowi samorządu, ustalając wy-
tyczne co do sposobu jej załatwienia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu realizacji 
up rawnienia, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku 
nie nadesłania uchwały, o której mowa w ust. 1, ma pra-
wo zwrócić się do organu izby z żądaniem przekazania 
podjętej przez ten organ uchwały. Organ izby przekazuje 
uchwałę w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się 
do Krajowego Zjazdu lub do Naczelnej Rady o podjęcie 
uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien rozpatrzyć 
najbliższy Krajowy Zjazd, a Naczelna Rada - na najbliż-
szym posiedzeniu, jednak nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia jego wpływu.

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do uchwał:
1) podejmowanych w postępowaniu w zakresie odpowie-

dzialności zawodowej pielęgniarek i położnych,
2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071, z późn. zm.), odnoszące się do decyzji 
administracyjnych.”;

2) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te 
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działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych 
organów.
2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodo-

wej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego 
zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

3. Funkcję:
1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczą-

cego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego 
sądu pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika 
oraz sekretarza okręgowej rady,

2) Prezesa Naczelnej Rady, Wiceprezesa Naczelnej Rady, 
Skarbnika Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego 
Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza Naczelnej 
Rady

- można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 nastę-
pujące po sobie kadencje; pełnienie danej funkcji dłużej 
niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za 
pełnienie jej przez pełną kadencję.”;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa 

organy kolegialne izb podejmują uchwały. Po podjęciu 
uchwały organy izby są obowiązane do niezwłocznego 
sporządzenia jej tekstu na piśmie.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmowane zwy-

kłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków danego organu.

3. Uchwałę okręgowej rady lub uchwałę Naczelnej Rady 
podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz 
członek rady i odpowiednio Prezes Naczelnej Rady lub 
wiceprezes oraz członek prezydium.

4. W sprawach wynikających z przepisów prawa organy 
samorządu mają prawo do używania wizerunku orła, 
określonego na podstawie przepisów o godle, barwach 
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i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych.”.

Art. 94. 1. Naczelna Izba działająca przed dniem wejścia w życie 
ustawy staje się Naczelną Izbą w rozumieniu ustawy.
2. Organy Naczelnej Izby działające przed dniem wejścia w ży-

cie ustawy stają się organami Naczelnej Izby w rozumieniu 
ustawy. Kadencja tych organów liczy się od dnia ich wyboru 
na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Zastępcy Naczelnego Rzecznika działający przed dniem wejś-
cia w życie ustawy stają się zastępcami Naczelnego Rzecznika 
w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru zas-
tępców Naczelnego Rzecznika na podstawie ustawy.

4. Uchwały podjęte przez organy Naczelnej Izby działające 
przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.

5. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej Izby wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są pro-
wadzone przez właściwy organ Naczelnej Izby w rozumieniu 
ustawy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Art. 95. 1. Okręgowe izby działające przed dniem wejścia w życie 
ustawy stają się okręgowymi izbami w rozumieniu ustawy.
2. Członkowie okręgowych izb działających przed dniem wej-

ścia w życie ustawy stają się członkami okręgowych izb dzia-
łających na podstawie ustawy.

3. Organy okręgowych izb działające przed dniem wejścia w 
życie ustawy stają się organami okręgowych izb w rozumieniu 
ustawy. Kadencja tych organów liczy się od dnia ich wyboru 
na podstawie dotychczasowych przepisów.

4. Zastępcy okręgowych rzeczników działający przed dniem 
wejścia w życie ustawy stają się zastępcami okręgowych rzecz-
ników w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru 
zastępców okręgowych rzeczników na podstawie ustawy.

5. Uchwały podjęte przez organy okręgowych izb działające 
przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.

6. Sprawy prowadzone przez organy okręgowych izb wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są pro-
wadzone przez właściwe organy okręgowych izb w rozumie-
niu ustawy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
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Art. 96. Kadencję członka organu izby, w trakcie której pełnił 
on funkcję w organach, o których mowa w art. 8 ust. 3, na 
podstawie przepisów dotychczasowych, wlicza się do liczby 
kadencji określonej w art. 8 ust. 3.

Art. 97. Przepisu art. 13 ust. 3 nie stosuje się do rzeczników odpo-
wiedzialności zawodowej, zastępców rzeczników odpowiedzial-
ności zawodowej i członków sądów pielęgniarek i położnych 
wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 98. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności zawo-
dowej stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym orzeczeniem 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, o ile przepisy 
dotychczasowe nie są dla osoby obwinionej względniejsze.
2. Czynności w sprawach, o których mowa w ust. 1, dokonane 

na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne.
Art. 99. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorzą-

dzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. 
zm.).

Art. 100. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., 
z  wyjątkiem art. 93, który wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
B. Komorowski
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M  
iędzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w imieniu Międzynarodo-
wej Rady Pielęgniarek ogłosiło hasło obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarek w 2012 roku:

Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki 

Nurt medycyny koncentrujący się na poprawności podejmo-
wania decyzji opartej na wynikach badań naukowych rozwi-
ja się w Europie od początku lat dziewięćdziesiątych. Starania 
o tanią i wysokiej jakości opiekę zdrowotną zwróciły uwagę na 
badania naukowe w pielęgniarstwie oraz wykorzystanie ich wy-
ników w pracy zawodowej. Badania polegają na systematycznym 
poszukiwaniu nowej wiedzy, dla dobra pacjentów, ich rodzin 
i społeczności. Dotyczą różnych aspektów zdrowia będących 
w obszarze zainteresowania pielęgniarstwa, w tym promocji 
zdrowia, zapobiegania chorobom, opieki nad ludźmi w każdym 
wieku, w czasie choroby i rekonwalescencji lub towarzyszenia 
w godnej i spokojnej śmierci.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zachęca do prowadzenia 
badań naukowych na poziomie klinicznym w priorytetach ba-
dawczych, zidentyfikowanych przez Międzynarodową Radę Pie-
lęgniarek, takich jak - zdrowie, choroba i sprawowana opieka 
- które są kluczowe z punktu widzenia jakości opieki, jej kosztów, 
dla opieki lokalnej (środowiskowej), dla rozwoju kadr medycz-
nych oraz reform ochrony zdrowia.

Przewodnicząca Zarządu  
Oddziału PTP w Białymstoku  

dr n. med. Matylda Sierakowska

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
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K  
alendarium

01.12.2011 Spotkanie przewodniczącej z delegatami, którzy wezmą 
udział w VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych.

02.12.2011 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym „Szczepie-
nia ochronne” realizowanym przez NZOZ „OMNI-MED” Zofia 
Stojak - uczestniczyła mgr Urszula Chrzanowska.

06.12.2011 Kontrola Grupowej Praktyki Pielęgniarek prowadzonej 
w Białymstoku przy ul. Dobrej.

06.12.2011 Kontrola w zakresie kształcenia podyp lomowego w Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

06-08.12.2011 VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - uczest-
niczyli: Barbara Bebko, Jolanta Bućko, Urszula Chrzanowska, 
Urszula Jakubowska, Alina Jurczuk, Jerzy Lipski, Małgorzata 
Siemieniuk.

07.12.2011 Posiedzenie Komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie 
zaliczono 2 pielęgniarkom.

12.12.2011 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

13.12.2011 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów Kształ-
cenia Podyplomowego.

14.12.2011 Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

14.12.2011 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyznania zapomóg – skorzystały 3 osoby;
- dofinansowania szkoleń – otrzymały 93 koleżanki;
- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe:

wpisania pod nr 84 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego •	
Pielęgniarek i Położnych „Edukacja” s.c. Ewa Baranowska, 
Anna Barbara Maszkowska kurs kwalifikacyjny - Pielęg-
niarstwo zachowawcze,

Kalendarium
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wpisania pod nr 85 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego •	
Pielęgniarek i Położnych „Edukacja” s.c. Ewa Baranowska, 
Anna Barbara Maszkowska kurs kwalifikacyjny - Pielęg-
niarstwo operacyjne,
wpisania pod nr 86 KORA Centrum Szkoleń, Marek Woj-•	
da Sopot kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo w och ronie 
zdrowia pracujących,
wpisania pod nr 87 Małgorzata Piotrowska Centrum Edu -•	
kacji „Ekspert” w Białymstoku kurs kwalifikacyjny - Pie-
lęg niarstwo chirurgiczne,
wpisania pod nr 88 Małgorzata Piotrowska Centrum Edu-•	
kacji „Ekspert” w Białymstoku kurs specjalistyczny - Wy-
ko  nanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz 
wy konanie dojścia doszpikowego,
wpisania pod nr 89 NZOZ „OMNI-MED” Zofia Stojak •	
kurs spec jalistyczny - Wykonanie konikopunkcji, odbar-
czenie od my prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowe-
go,
wpisania pod nr 90 NZOZ „OMNI-MED” Zofia Stojak •	
kurs specjalistyczny - Żywienie enteralne i parenteralne,
wpisania pod nr 91 Małgorzata Piotrowska Centrum Edu-•	
kacji „Ekspert” w Białymstoku kurs kwalifikacyjny - Pie-
lęg niarstwo rodzinne,
skreślenia z rejestru pod nr 37 Małgorzata Piotrowska Cen-•	
trum Edukacji „Ekspert” w Białymstoku kurs kwalifika-
cyjny - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej;

- przedłużenia umowy zlecenia informatyka Jerzego Fidlera 
w OIPiP w Białymstoku;

- przyznania nagród pieniężnych pracownikom zatrudnionym 
w OIPiP;

- zakupu komputerów, monitorów, laptopa, projektora, dru-
karki i urządzeń wielofunkcyjnych;

- obudowy klatki schodowej;
- uchwał rejestrowych:

skreślenia z listy okręgowej izby 1 pielęgniarki,•	
wpisania na listę okręgowej izby i wydania prawa wykony-•	
wania zawodu 3 pielęgniarkom,
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania na •	
lis tę izby 4 pielęgniarek,
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- w sprawach związanych z ponad 5-letnią przerwą w wykony-
waniu zawodu,

zaliczenia przeszkolenia 2 pielęgniarkom,•	
- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

wpisania do rejestru podmiotów prowadzących działal-•	
ność leczniczą 16 praktyk pielęgniarskich;

- zmiany ustalenia wymiaru czasu pracy i wysokości wynagro-
dzenia pracowników OIPiP.

15.12.2011 Posiedzenie Zarządu Oddziału PTP - spotkanie opłat-
kowe.

16.12.2011 Posiedzenie Sekcji Stowarzyszenia Pielęgniarek Epide-
miologicznych - spotkanie opłatkowe.

16.12.2011 Uroczyste posiedzenie Senatu UMB - wręczenie dyplo-
mów doktora: Bożenie Kirpsza, Dorocie Joannie Kondzior, 
Katarzynie Łagoda, Wiesławie Mojsa, Beacie Janinie Olejnik, 
Annie Owłasiuk.

21.12.2011 Posiedzenie Rady Społecznej UDSK w Białymstoku 
- uczestniczyła mgr Anna Kosior.

28.12.2011 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- uprawnienia do rozliczenia z Ministrem Zdrowia środków 

bud żetowych przekazanych na pokrycie kosztów czynności 
przejętych przez samorząd pielęgniarek i położnych do or-
ganów administracji państwowej w latach 2012-2015;

- planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku;

- prowizorium budżetowego na rok 2012;
- ustalenia stanowisk pracy w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Po łożnych w Białymstoku w VI kadencji;
- podziału czynności pomiędzy członków Prezydium Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

03-05.01.2012 Posiedzenie NRPiP – uczestniczyła przewodnicząca 
ORPiP mgr Cecylia Dolińska.

09.01.2012 Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.
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10.01.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

10.01.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów Kształ-
cenia Podyplomowego.

11.01.2012 Posiedzenie Komisji Konkursowych mających na celu wy-
łonienie kandydatek do zatrudnienia na stanowiskach pielęgniarek 
oddziałowych oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej i Rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce - komisjom 
przewodniczyła mgr Cecylia Dolińska i mgr Dorota Rojsza.

11.01.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.

Podjęto uchwały w sprawie:
- pokrycia kosztów udziału w szkoleniu członkom Zespołu 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 28 ko-

leżanek;
- przyznania zapomóg:

z funduszu losowego - pomoc otrzymała 1 koleżanka,•	
w ramach funduszu samopomocowego pomocy udzielono •	
1 koleżance;

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
wpisania do rejestru podmiotów prowadzących działal-•	
ność leczniczą 12 indywidualnych praktyk pielęgniarskich, 
3 specjalistyczne praktyki pielęgniarskie i 1 indywidualną 
praktykę położnej,
zmiany 2 wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących •	
dzia łalność leczniczą;

- ustalenia wymiaru czasu pracy i wysokości wynagradzania 
pracowników OIPiP;

- w sprawie zatrudnienia skarbnika ORPiP w Białymstoku;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku;
- w sprawie zatwierdzenia planów komisji problemowych dzia-

łających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą;
- rejestrowych:

skreślenia z listy okręgowej 1 pielęgniarki i 1 położnej,•	
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stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania na •	
lis tę izby 3 pielęgniarek,

- w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zatwierdzania skła-
dów komisji problemowych - ze składu Komisji ds. Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego - wykreślono Sebastiana Kuklo.

12.01.2012 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP mgr Cecylii Dolińskiej 
z Koordynatorem Pracy Biura Wojewody Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Danielem Szutko dotyczących współpracy.

18.01.2012 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa w Opiece Stac-
jonarnej.

18.01.2012 Posiedzenie Komisji ds. Położnych.

19.01.2012 Udział Specjalisty ds. Rejestru mgr Katarzyny Rymarczyk 
w szkoleniu nt.: „Nowelizacja Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej”.

20.01.2012 Posiedzenie Rady Społecznej Podlaskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ - uczestniczyła mgr Dorota Rojsza.

24.01.2012 Posiedzenie Komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie 
zaliczono 1 pielęgniarce.

30.01.2012 Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos 
„Masaż niemowlęcia” - uczestniczyło 39 członków samorządu.

04.02.2012 Egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym - Pielęgniar-
stwo chirurgiczne realizowanym przez NZOZ „OMNI-MED” 
Zofia Stojak - uczestniczył mgr Tomasz Wardowicz.

07.02.2012 Egzamin końcowy na kursie specjalistycznym „Żywienie 
enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek realizowanym przez 
NZOZ „OMNI-MED” Zofia Stojak - uczestniczyła mgr Urszula 
Chrzanowska.

07.02.2012 Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg w Przy-
padkach Losowych.

07.02.2012 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów Kształ-
cenia Podyplomowego.
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08.02.2012 Posiedzenie Komisji zaliczającej przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu - przeszkolenie 
zaliczono 1 pielęgniarce.

08.02.2012 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Podjęto uchwały w sprawach:
- zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-

nych w Białymstoku;
- powołania pełnomocnych przedstawicieli Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w zakładach pracy.

08.02.2012 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Białymstoku.
Podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany w uchwale dotyczącej zatwierdzania składów komisji 

problemowych;
- powołania zespołu redakcyjnego biuletynu;
- zakupu drukarki;
- przyznania zapomóg:

z funduszu losowego - pomoc otrzymały 3 koleżanki,•	
w ramach funduszu samopomocowego pomocy udzielono •	
2 koleżankom;

- dofinansowania szkoleń - dofinansowanie otrzymało 24 
ko  leżanki, 3 wnioski odrzucono ze względów regulamino-
wych;

- rejestrowych:
wpisania do rejestru 1 pielęgniarki,•	
skreślenia z rejestru okręgowej izby 4 osób - 3 pielęgniarek •	
i 1 położnej,
wydania 2 duplikatów prawa wykonywania zawodu i wpi-•	
sania na listę izby 2 pielęgniarek,
odmówienia wydania prawa wykonywania zawodu 1 pie-•	
lęgniarce cudzoziemce;

- w sprawach związanych z ponad 5-letnią przerwą w wykony-
waniu zawodu:

zaliczenia przeszkolenia 2 pielęgniarkom,•	
skierowania na przeszkolenie 1 położnej;•	

- rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą:
wpisania do rejestru podmiotów prowadzących działal-•	
ność leczniczą 5 indywidualnych praktyk pielęgniarskich, 
1 specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej,
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skreślenia z rejestru 1 indywidualnej praktyki pielęgniar-•	
skiej,
zmienienia 1 wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących •	
działalność leczniczą;

- rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-
we:

skreślenia z rejestru pod nr 28 NZOZ OMNI-MED. Zofia •	
Stojak kurs specjalistyczny – Podstawy opieki paliatyw-
nej,
skreślenia z rejestru pod nr 27 Stowarzyszenie Pielęg-•	
niarek i Położnych na Rzecz Rozwoju Promocji i Dosko-
nalenia Zawodowego w Łomży – kurs specjalistyczny – 
Pielęgniars two nefrologiczne.

10.02.2012 Konferencja „Aspekty prawne wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej” zorganizowana przez Zarząd PTP w Bia-
łymstoku, OIPiP i Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku.

10.02.2012 Uroczystość inauguracji projektu pod nazwą „Przebu-
dowa i modernizacja lądowiska śmigłowców zlokalizowanego 
na terenie Szpitala w Hajnówce”.

15.02.2012 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych.

21.02.2012 Zebranie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

22.02.2012 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli Samorządu 
w zakładach pracy.

23.02.2012 Udział Specjalisty ds. Rejestru mgr Katarzyny Rymarczyk 
w szkoleniu na temat „Ochrona danych osobowych po nowelizacji 
ustawy – prawo i praktyka”.

24.02.2012 Walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek.

28.02.2012 Udział Przewodniczącej ORPiP mgr Cecylii Dolińskiej 
w spotkaniu  w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projek-
tu „Poprawa jakości dialogu społecznego w ramach struktur 
ochrony zdrowia w województwie podlaskim”.

29.02.2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
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U  
chwała VI Krajowego Zjazdu PiP

Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu PiP 
z dnia 7 grudnia 2011 roku  

w sprawie wysokości składki członkowskiej  
oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; zm. 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 249, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i Nr 200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, 
poz. 657, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu 
pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej 

izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana 
pielęgniarka lub położna.

§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przy-

padku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub po-
łożnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie 
stosunku służbowego.

2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia 
przed emerytalnego,

3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przed-
siębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego 
w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, 
położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidu-
alnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych 
członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek 
nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku 
o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źró-

VI Krajowy Zjazd PiP
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deł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska 
powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego 
wysokość składki jest wyższa.

3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z dzia-
łalności gospodarczej - prowadzenia indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna 
być naliczana na podstawie ust. 1 pkt 3, chyba że składka 
członkowska obliczona z innego źródła byłaby wyższa.

4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy, wyso-
kość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki człon-
kowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za 
miesiąc poprzedni.

§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pie lęg-
niarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające 

zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wnio-

sek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.
§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na 

rzecz Naczelnej Izby PiP 5% sumy uzys kanych w danym mie-
siącu składek członkowskich do końca następnego miesiąca.
2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa 

stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęg-
niarek i Położnych.

§ 6. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne 
okresy, mogą być one dochodzone w drodze egzekucji.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoś-
ci składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Zjazdu  Halina Synakiewicz

VI Krajowy Zjazd PiP
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W  
niosek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku 
 z dnia 8 lutego 2012 roku  

w sprawie zwołania  
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku wnoszą o zwołanie  Nadzwyczajnego Krajowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych w celu zmiany uchwały Nr 19 VI 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. 

Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podzia-
łu, zakłada w § 2 ust. 1 pkt 3) 100% wzrost  wysokości składki 
członkowskiej. Wysokość składki określona dla pielęgniarek, 
położnych prowadzących działalność gospodarczą, wykonują-
cych zawód poza terytorium Rzeczypospolitej i innych zobo-
wiązanych do opłacania składek (umowa zlecenie, wolontariat) 
w 2012 roku będzie wynosiła aż 37,70 zł. Nawet Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych do obliczania wysokości składek posiłkuje się 
znacznie niższą postawą niż samorząd pielęgniarek i położnych. 
Kwota 37,70 zł jest zaledwie o 2,30 zł niższa od kwoty składki 
członkowskiej płaconej przez lekarza wykonującego zawód, bez 
względu na formę wykonywania zawodu.

Uchwała dyskryminuje członków samorządu, posiadających 
kilka źródeł uzyskiwania dochodów, określając, iż należy opłacać 
składki z tego źródła, z którego wysokość składki jest najwyższa 
lub z działalności gospodarczej. Jest to niczym nie uzasadnione 
czerpanie zysków z przedsiębiorczości, pracowitości i zaradnoś ci 
życiowej naszych członków. Nie występują również żadne zja-
wiska świadczące o trudnej lub kryzysowej sytuacji finansowej 
samorządu, aby ustalać  tak wysoki wzrost składek dla znaczącej 
grupy członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położ-
nych. W obecnej sytuacji na rynku pracy pracodawcy niepublicz-

Komunikaty, opinie, stanowiska
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ni „oferują” wyłącznie tzw. samozatrudnienie czyli wykonywanie 
zawodu w formie praktyk zawodowych. 

Uchwała w § 6 przewiduje możliwość dochodzenia w drodze 
egzekucji należnych składek w przypadku braku wpłaty należ-
nych składek za dwa pełne okresy. Zgodnie z przepisami doty-
czącymi postępowania egzekucyjnego (Ustawa z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. 
z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm. i Rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji - Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.) aby móc przepro-
wadzić powyższe postępowanie Izba powinna zarówno w upo-
mnieniu jak i w tytule wykonawczym wskazać kwotę zaległych 
składek. W przypadku składki stanowiącej 1% otrzymywanego 
miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego lub 0,5% emerytury, 
renty lub świadczenia emerytalnego egzekucja jest niemożliwa 
do wykonania, ponieważ wysokość wynagrodzenia, emerytury 
jest objęta ochroną danych osobowych.

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku stwierdzają, iż Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkow-
skiej oraz zasad jej podziału jest sprzeczna z obowiązującymi 
przepisami prawa, narusza dobro oraz godność zawodową i oso-
bistą członków samorządu pielęgniarek i położnych. Wysokość 
składki jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do uzyskiwa-
nych przez pielęgniarki i położne dochodów.

Sposób wyliczania składki określony w § 2 ust 1 pkt 1) i pkt 2) 
uniemożliwia Okręgowym Radom Pielęgniarek i Położnych sku-
teczną egzekucję składek w przypadku ich niepłacenia przez 
członka samorządu. 

Wnioskujemy o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w celu podjęcia uchwały, obniżającej 
wysokość składki członkowskiej i zmieniającej sposób jej obli-
czania.

   Sekretarz ORPiP                                             Przewodnicząca ORPiP  
     w Białymstoku                                                        w Białymstoku  

Elżbieta Niegierewicz                                         mgr Cecylia Dolińska
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S  
tanowisko

Pan Bartosz Arłukowicz  
Minister Zdrowia

STANOWISKO  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

z dnia 27 lutego 2012 roku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku po za-
poznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 
2012 w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie nie będącym przedsiębiorcą, 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów, zawartych w § 10 pkt 
4 lit b, pkt 5 lit. b ww rozporządzenia.

Wyżej wymienione zmiany powodują, że w rzeczywistości de cyzję 
o wyborze kandydata na kierownicze stanowisko pielęg niarskie 
podejmie dyrekcja podmiotu leczniczego. Pragniemy przypomnieć, 
że samorząd pielęgniarek i położnych ma ustawowo zagwaran-
towany udział w postępowaniu konkursowym (zgodnie z ustawą 
z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych 
art. 4 ust 2 pkt 7) rozporządzenie podważa idee samorządności 
zawodowej.

Ponadto ww ustawa art. 4 ust 2 pkt 8 powierza i gwarantuje 
prawo opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących 
ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej. Pominięcie opinii 
samorządu pielęgniarek i położnych narusza obowiązujący tryb 
legislacyjny.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białym-
stoku oczekują wprowadzenia zmian do rozporządzenia, zgodnie 
z oczekiwaniami i stanowiskiem najliczniejszej grupy zawodowej 
w systemie opieki zdrowotnej.

Przewodnicząca ORPiP  
mgr Cecylia Dolińska

Do wiadomości:
1. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Komunikaty, opinie, stanowiska
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BIURO OKRĘGOWEJ IZBY  
Pielęgniarek i Położnych 

Sekretariat biura 
czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz.  730-1700 
tel. 85 747 00 16 w. 32, tel/fax 85 744 11 09

Działalność merytoryczna: 
praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów pro-
wadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu
wtorek  środa i czwartek w godz. 730-1500   
tel: 85 747 00 16 w. 34
w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie  
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, uznawanie kwalifikacji
     na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500  
tel. 85 747 00 16 w. 33

Kasa: 
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200  
środa w godz. 1300-1700
tel: 85 747 00 16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 3: 
poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747 00 17
informujemy, że istnieje możliwość zamówienia książek 
telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, a odbiór  
w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy biura

Komunikaty, informacje
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  
KONSULTANCI  

W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSKICH

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa
 mgr Anna Kulikowska

tel. kom. 601 569 700 e-mail: zoptpbial@wp.pl 
dyżur w pierwszy wtorek miesiąca 
w siedzibie OI PiP w Białymstoku w godz. 13-14³⁰

Dyscypliny szczegółowe:
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  

pielęgniarstwa onkologicznego
 mgr Raisa Sapieżyńska

Białostockie Centrum Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,  
tel. kom. 507 181 911  
e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego

 dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego  
Uniwersytetu Medycznego 
15-062 Białystok, ul. Warszawska 15, tel. (85) 74 88 862 
e-mail: bozenabronczyk1@wp.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa rodzinnego

 mgr Helena Pańkowska
Podlaski Urząd Wojewódzki 
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 9 
tel. (85) 743 92 69 tel/fax (85) 743 92 27 
e-mail: hpankowska@bialystok.uw.gov.pl

Komunikaty, informacje
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 mgr Małgorzata Twarowska
Białostockie Centrum Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,  
tel. kom. 502 176 549 
e-mail: malgorzatatwarowska@wp.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 mgr Agnieszka Kloza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego,  
15-278 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26,  
tel. 504 210 928; e-mail: akloza@op.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa epidemiologicznego

 mgr Krystyna Łapuć-Seweryn
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 
15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 
tel. (85) 746 82 53 tel/fax (85) 746 88 80 
e-mail: kls@umwb.edu.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego

 mgr Urszula Kaźmierczak
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. kom. 602 268 886 
e-mail: ukazmierczak@poczta.onet.pl

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 mgr Urszula Chrzanowska
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  
im. dr Ludwika Zamenhofa  
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17,  
tel. (85) 745 07 13; e-mail: chrzanowska.urszula@wp.pl

Komunikaty, informacje


