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Samorząd pielęgniarek i położnych. 
Dz.U.2011.174.1038 z dnia 2011.08.23 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 11 maja 2017 r. 
 

 
USTAWA 

z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 

 
Rozdział  1 

Przepisy ogólne 
 

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]  
Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki 
jego członków. 
 
Art.  2.  [Zadania i cechy samorządu; obowiązek przynależności do samorządu; jednostki organizacyjne 
samorządu]  
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 publicznego 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 „Naczelną Izbą”; 
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”. 

 
Art.  3.  [Definicje ustawowe]  
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę oraz Naczelną Izbę; 
2) radzie - należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych; 
3) okręgowym zjeździe, okręgowej radzie, okręgowym sądzie 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 odpowiedzialności zawodowej; 
4) Krajowym Zjeździe, Naczelnej Radzie, Naczelnym Sądzie i Naczelnym Rzeczniku - należy przez to 
rozumieć odpowiednio: 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 zawodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; 
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) 1  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 Szwajcarskiej, a także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
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.), 
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b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 
1650 oraz z 2014 r. poz. 463), 
c) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 
której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
d) cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej; 

10) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot 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.  [Katalog zadań samorządu i sposoby ich realizacji]  
1.  Zadaniami samorządu są w szczególności: 

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów; 
2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na 
poszczególnych stanowiskach pracy; 
4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa; 
5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 
6) obrona godności zawodowej; 
7) reprezentowanie i ochrona zawodów; 
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, 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 zawodu; 
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); 
2a) 2  przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 
186, 823, 960 i 1070 oraz z 2017 r. poz. 836); 
3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 
4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych; 
5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 
6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; 
7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska 
pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze 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 badawczej; 
12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących 
ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zawodu; 
13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w 
kraju i za granicą; 
14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za 
granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju; 
15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla 
pielęgniarek i położnych; 
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16) zarządzanie majątkiem własnym; 
17) prowadzenie działalności wydawniczej; 
18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, zamierzających 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 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z 
ministrem 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.  [Członkowie samorządu]  
1.  Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania 
zawodu 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 obszarze 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 którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej 
izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z 
informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami. 
6.  Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna 
składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby. 
7.  W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i 
położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu. 
 
Art.  6.  [Organy i siedziba Naczelnej Izby]  
1.  Organami Naczelnej Izby są: 

1) Krajowy Zjazd; 
2) Naczelna Rada; 
3) Naczelna Komisja Rewizyjna; 
4) Naczelny Sąd; 
5) Naczelny Rzecznik. 

 
2.  Siedzibą Naczelnej Izby i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa. 
 
Art.  7.  [Organy i obszar działania okręgowych izb]  
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 
okręgową radę. 
3.  Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek 
właściwych okręgowych zjazdów. 
 
Art.  8.  [Kadencja organów izby]  
1.  Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych 
organów. 
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2.  Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru 
nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
3.  Funkcję: 

1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, 
przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu pielęgniarek 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 następujące po sobie kadencje; pełnienie danej funkcji 
dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. 

 
Art.  9.  [Podejmowanie uchwał]  
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 zwykłą 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 i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych. 
 
Art.  10.  [Nadzór ministra w zakresie uchwał podejmowanych przez organy kolegialne izb]  
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; 
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 listopada 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 uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku 
nienadesłania 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. 
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 odpowiedzialności 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. 
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Rozdział  3 
Prawa i obowiązki członków samorządu 

 
Art.  11.  [Prawa członków samorządu]  
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 kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych 
warunków wykonywania zawodu; 
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb; 
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej. 

 
2.  Członkowie samorządu są obowiązani: 

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami 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 położnych. 

 
Art.  12.  [Czynne i bierne prawo wyborcze]  
1.  Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków: 

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 pozbawienia praw publicznych lub środek karny 
polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu. 

 
2.  Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków: 

1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie 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 pozbawienia praw publicznych lub środek karny 
polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego 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 pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia 
tej składki. 
 
Art.  13.  [Wybory do organów izby]  
1.  Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 
2.  W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie 
delegaci na dany zjazd. 
3.  Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek 
i położnych 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 odpowiedzialności 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 odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji 
lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców 
wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika. 
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6.  W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania 
funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców 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 przeciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia 
publicznego lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 
 
Art.  14.  [Wygaśnięcie mandatu w organie izby przed upływem kadencji]  
1.  Mandat w organie izby przed upływem kadencji wygasa wskutek: 

1) wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego 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 pozbawienia praw publicznych lub środka karnego 
polegającego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo prawomocnego orzeczenia przez 
sąd środka zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu w wykonywaniu 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 położnych oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej ulega zawieszeniu również w przypadku 
wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 
3.  Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się 
na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka 
lub położna była członkiem. 
 
Art.  15.  [Wynagrodzenie przysługujące członkom organów izby]  
1.  Członkowie organów izby pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie. 
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 okręgowej izby - okręgowa rada. 
 
Art.  16.  [Obowiązek zwolnienia od pracy pracownika będącego członkiem organu izby]  
1.  Na wniosek okręgowej rady albo jej przewodniczącego lub Naczelnej Rady albo jej Prezesa pracodawca jest 
obowiązany 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 wynagrodzenia przez organy samorządu na czas zwolnień od 
pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży 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.  [Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę oraz wypowiedzenia warunków pracy i 
płacy]  
1.  Pracodawca nie może, bez zgody właściwej rady, wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę ani 
wypowiedzieć warunków pracy lub płacy pielęgniarce lub położnej: 
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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 
określone w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
 

Rozdział  4 
Organy Naczelnej Izby 

 
Art.  18.  [Najwyższy organ Naczelnej Izby]  
Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd. 
 
Art.  19.  [Krajowy Zjazd - zwołanie, delegaci; Nadzwyczajny Krajowy Zjazd]  
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 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. 
 
Art.  20.  [Zadania Krajowego Zjazdu]  
Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) określa zasady etyki zawodowej; 
2) zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa; 
3) przyjmuje program działania samorządu; 
4) określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb; 
5) ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania 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 Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców; 
8) uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby; 
9) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących 
czynności wizytacyjne; 
10) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby; 
11) określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału; 
12) udziela absolutorium Naczelnej Radzie. 

 
Art.  21.  [Skład Naczelnej Rady]  
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 Prezydium. 
3.  Prezydium Naczelnej Rady stanowią Prezes i wybrani przez Naczelną Radę Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i 
członkowie. 
4.  Prezydium działa w imieniu Naczelnej Rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem uchwalenia 
budżetu organów Naczelnej Izby. 
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Art.  22.  [Kompetencje Naczelnej Rady]  
1.  Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności: 

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu; 
2) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia; 
3) przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej; 
4) ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych obowiązujące na poszczególnych 
stanowiskach pracy; 
5) określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych 
przez pielęgniarki i położne; 
6) reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację 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 samorządu, 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 podjęcie 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.  [Uczestnictwo innych osób w posiedzeniach Naczelnej Rady]  
W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik. 
 
Art.  24.  [Zadania Naczelnej Komisji Rewizyjnej]  
Naczelna Komisja Rewizyjna: 

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Rady; 
2) przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej 
Rady; 
3) przedstawia Naczelnej Radzie corocznie informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli; 
4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych. 

 
Art.  25.  [Zadania Naczelnego Sądu]  
Naczelny Sąd: 

1) rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej; 
2) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie; 
3) dokonuje wyboru zastępców Przewodniczącego Naczelnego 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 odpowiedzialności zawodowej; 
8) przeprowadza szkolenia dla składów okręgowych sądów. 

 
 
Art.  26.  [Zadania i kompetencje Naczelnego Rzecznika]  
1.  Naczelny Rzecznik: 

1) prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; 
2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników; 
3) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądem pielęgniarek i położnych; 
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4) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie; 
5) rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgowych rzeczników; 
6) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności; 
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. 

 
2.  Z tytułu sprawowanego nadzoru oraz w ramach rozpatrywania skarg na przewlekłość postępowania Naczelny 
Rzecznik może: 

1) zaznajamiać się z materiałami zbieranymi w toku postępowania 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.  [Najwyższy organ okręgowej izby]  
Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. 
 
Art.  28.  [Delegaci do okręgowego zjazdu]  
1.  W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru 
działania izby. 
2.  Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa 
rada na podstawie prowadzonych rejestrów. 
3.  W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje 
w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2-5. 
 
Art.  29.  [Zwołanie okręgowego zjazdu i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu]  
1.  Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany 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 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. 
 
Art.  30.  [Zadania okręgowego zjazdu]  
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 z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji 
rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika; 
3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby; 
4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej 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.  [Zadania okręgowej rady]  
Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w 
szczególności: 

1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu; 
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2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu; 
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych; 
4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą; 
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 rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. 

 
Art.  32.  [Prezydium okręgowej rady]  
1.  W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd 
oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. 
2.  Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych 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 okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik. 
 
Art.  33.  [Zadania okręgowej komisji rewizyjnej]  
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.  [Zadania okręgowego sądu]  
Okręgowy sąd: 

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika; 
2) dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu; 
3) składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw; 
4) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania. 

 
Art.  35.  [Zadania okręgowego rzecznika; zastępca okręgowego rzecznika]  
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 sprawozdania z działalności; 
4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 

 
2.  Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
 

Rozdział  6 
Odpowiedzialność zawodowa 

 
Art.  36.  [Odpowiedzialność za przewinienia zawodowe]  
1.  Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub 
przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”. 
2.  Odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 1, podlegają także obywatele państw członkowskich Unii 
Europejskiej wykonujący czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Art.  37.  [Odpowiedzialność zawodowa a postępowanie karne, w sprawie o wykroczenie lub inne 
postępowanie dyscyplinarne]  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 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 przewidują takie postępowanie. Może jednak 
być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub postępowania w 
sprawie o wykroczenie. 
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Art.  38.  [Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej]  
1.  Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 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 sprawdzających nie przeprowadza się dowodu z 
opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przesłuchania w charakterze świadka 
osoby składającej skargę 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 obwinionej 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 
przewinienia 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. 
 
Art.  39.  [Strony postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej]  
1.  Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych są 
pokrzywdzony oraz osoba obwiniona. 
2.  W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i położnych stroną jest również rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej albo jego zastępca. 
3.  W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zastępca rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej wykonuje prawa i obowiązki rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
 
Art.  40.  [Pokrzywdzony]  
1.  Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe. 
2.  Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników spośród pielęgniarek i położnych, 
adwokatów lub radców prawnych. 
3.  W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa w postępowaniu 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.  [Osoba obwiniona]  
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 odpowiedzialności 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 poczytalności osoby obwinionej i nie ma ona 
obrońcy z wyboru, właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia jej obrońcę z urzędu spośród pielęgniarek i 
położnych. W postępowaniu wyjaśniającym okręgowy sąd ustanawia obrońcę na wniosek rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej. 
5.  Jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna za niezbędne ustanowienie obrońcy ze względu na okoliczności 
utrudniające obronę, właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia dla osoby obwinionej obrońcę z urzędu 
spośród pielęgniarek i położnych, adwokatów lub radców prawnych. 
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Art.  42.  [Postępowanie dowodowe]  
1.  Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 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 
psychiatrów. 
4.  Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie przez pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień w 
trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 
 
Art.  43.  [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub odmowa zeznań]  
1.  Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej świadek, biegły lub specjalista bez 
usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub na rozprawę przed 
sądem pielęgniarek i położnych albo bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik odpowiedzialności 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 specjalisty. 

 
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 działania organu prowadzącego postępowanie w 
przedmiocie odpowiedzialności zawodowej może być, na wniosek tego organu, przesłuchiwany przez właściwy dla 
miejsca zamieszkania sąd pielęgniarek i położnych. 
4.  Jeżeli świadek, biegły lub specjalista nie może stawić się z powodu przeszkody zbyt trudnej do usunięcia, sąd 
pielęgniarek i położnych zleca jego przesłuchanie członkowi wyznaczonemu ze swego składu. Strony mają prawo 
brać udział w tej czynności. 
 
Art.  44.  [Domniemanie niewinności]  
1.  Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia 
zawodowego nie zostało udowodnione i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych. 
2.  Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie da się 
usunąć, należy tłumaczyć na korzyść osoby obwinionej. 
3.  Organy prowadzące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych 
kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie, z 
uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. 
 
Art.  45.  [Negatywne przesłanki wszczęcia postępowania dyscyplinarnego; umorzenie postępowania]  
1.  Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 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 zawodowego; 
3) osoba obwiniona zmarła; 
4) nastąpiło ustanie karalności; 
5) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej co do tego samego czynu tej samej osoby 
zostało prawomocnie 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 rozpoczętego postępowania przed sądem pielęgniarek i 
położnych 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 przypadku sąd pielęgniarek i położnych może 
wydać tylko orzeczenie uniewinniające albo w braku przesłanek dla wydania tego rodzaju orzeczenia - umorzyć 
postępowanie. 
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Art.  46.  [Przedawnienie]  
1.  Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia 
czynu upłynęły 3 lata. 
2.  Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności 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 
zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa. 
 
Art.  47.  [Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących funkcję w organach izb]  
1.  W sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących 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 
okręgowy rzecznik wyznaczony przez Naczelny Sąd. W przedmiocie wyznaczenia okręgowego rzecznika orzeka 
Naczelny Sąd w składzie trzyosobowym. 
3.  W sprawach odpowiedzialności zawodowej członków organów 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 rzecznikowi innej okręgowej izby. 
 
Art.  48.  [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego]  
1.  Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość 
popełnienia przewinienia zawodowego jest obowiązany wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postanowienie doręcza się stronom. 
2.  Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w określonym terminie danych zawartych w informacji 
lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu albo o odmowie 
wszczęcia postępowania 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 umorzeniu 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 otrzymania 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 Naczelny 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 wyjaśniającego albo o odmowie jego wszczęcia, organ 
uchylający postanowienie wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby - także okoliczności, które należy 
wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej. 
 
Art.  49.  [Przebieg postępowania wyjaśniającego]  
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien dążyć do szczegółowego 
wyjaśnienia sprawy. W tym celu może przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków, 
powoływać i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne dowody. W przypadkach 
niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów 
przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej może przesłuchać pielęgniarkę lub położną w 
charakterze osoby obwinionej, przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki 
do sporządzenia takiego postanowienia. 
 
Art.  50.  [Przedstawienie zarzutów]  
Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnienia przewinienia 
zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu pielęgniarce lub 
położnej zarzutów. 
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Art.  51.  [Umorzenie postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej]  
1.  Jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania 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 
zawiera także imię i nazwisko osoby obwinionej oraz określenie zarzucanego jej czynu. 
 
Art.  52.  [Zaznajomienie osoby obwinionej z materiałami postępowania wyjaśniającego]  
1.  Jeżeli istnieją podstawy do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
zawiadamia osobę obwinioną i jej obrońców o terminie końcowego zaznajomienia 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 składać wnioski o uzupełnienie postępowania. 
3.  Termin zaznajomienia osoby obwinionej z materiałami postępowania 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 wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu. 
6.  Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamknięciu 
postępowania wyjaśniającego, składa do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie. 
 
Art.  53.  [Okres postępowania wyjaśniającego]  
1.  Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez okręgowego 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 przedłużyć 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 
Naczelnemu Sądowi, który może przedłużyć postępowanie wyjaśniające na dalszy czas określony. W przedmiocie 
przedłużenia postępowania Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. 
 
Art.  54.  [Tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu]  
1.  W przypadku gdy zebrane w postępowaniu wyjaśniającym lub przeprowadzone przed sądem pielęgniarek i 
położnych dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że osoba obwiniona popełniła przewinienie 
zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez osobę obwinioną zawodu zagraża 
bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd pielęgniarek i 
położnych może wydać postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez osobę 
obwinioną na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 
2.  Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu sąd pielęgniarek i położnych może 
wydać z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 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 położnej nie zapadnie prawomocne orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych, sąd ten z urzędu 
bada zasadność dalszego tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 
5.  Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, osobie obwinionej przysługuje zażalenie w terminie 14 dni od dnia 
jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu za pośrednictwem okręgowego sądu, który wydał 
postanowienie. Zażalenie nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności postanowienia. 
6.  W przedmiocie zażalenia na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu 
Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. 
 
 



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej str. 17 
 

Art.  55.  [Właściwość okręgowych sądów i Naczelnego Sądu]  
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 rozpoznania 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 okręgowemu sądowi innej okręgowej izby. W przedmiocie przekazania 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.  [Jawność rozprawy]  
1.  Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych odbywa się na rozprawie jawnej. 
2.  Sąd pielęgniarek i położnych może wyłączyć jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby: 

1) naruszyć tajemnicę zawodową; 
2) wywołać zakłócenie spokoju lub porządku publicznego; 
3) obrażać dobre obyczaje; 
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 także na wniosek pokrzywdzonego. 
 
Art.  57.  [Skład okręgowego sądu i Naczelnego Sądu]  
1.  Okręgowy sąd orzeka w składzie trzyosobowym. 
2.  Naczelny Sąd orzeka w składzie pięcioosobowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
3.  W składzie orzekającym sądu pielęgniarek i położnych może uczestniczyć, bez prawa głosu, jeden z członków 
sądu, wyznaczony w charakterze sędziego rezerwowego. 
 
Art.  58.  [Związanie członków sądów przepisami prawa]  
Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 
Art.  59.  [Umorzenie postępowania przez sąd pielęgniarek i położnych]  
1.  Sąd pielęgniarek i położnych umarza postępowanie w przypadku: 

1) stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 3-6; 
2) gdy osoba obwiniona w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna. 

 
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.  [Kary dyscyplinarne]  
1.  Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary: 

1) upomnienie; 
2) naganę; 
3) karę pieniężną; 
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych 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 w ust. 1 pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę 
wymienioną w ust. 1 pkt 4. 
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Art.  61.  [Publikacja orzeczenia; kary stosowane wobec osób wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej na terytorium RP]  
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 Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki 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.  [Kara pieniężna]  
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 wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 4-7. 
 
Art.  63.  [Kara ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu]  
Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, sąd pielęgniarek i położnych określa 
szczegółowo czynności, których pielęgniarka lub położna nie mogą wykonywać. 
 
Art.  64.  [Zawieszenie prawa wykonywania zawodu]  
1.  Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach i latach. 
2.  Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. 
3.  Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres tymczasowego zawieszenia prawa 
wykonywania 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 została kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 
 
Art.  65.  [Ogłoszenie orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych]  
1.  Ogłoszenie orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych jest jawne. 
2.  Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego przytacza ustnie jego główne motywy. 
3.  Przewodniczący składu orzekającego może wyłączyć jawność ogłoszenia głównych motywów orzeczenia w 
razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 2. 
 
Art.  66.  [Treść orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych]  
1.  Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych zawiera: 

1) oznaczenie sądu pielęgniarek i położnych, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i protokolanta; 
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 
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 zaliczenia na jej poczet tymczasowego zawieszenia w 
prawie wykonywania zawodu, w przypadku orzeczenia skazującego. 

 
2.  Uzasadnienie orzeczenia zawiera: 

1) wskazanie, jakie fakty sąd pielęgniarek i położnych uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w 
tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych; 
2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia; 
3) przytoczenie okoliczności, które sąd pielęgniarek i położnych miał na względzie przy wymiarze kary. 

3.  Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i 
sposobie wniesienia odwołania sąd pielęgniarek i położnych doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego 
ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2. 
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Art.  67.  [Koszty postępowania]  
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 o kosztach postępowania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia. 
4.  Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie. 
 
Art.  68.  [Odwołanie do Naczelnego Sądu]  
1.  Od orzeczenia okręgowego sądu stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia. 
2.  Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem okręgowego sądu, który wydał zaskarżone 
orzeczenie. 
3.  Cofnięcie odwołania przez składającą je stronę przed rozpoczęciem 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.  [Odwołanie co do winy i co do kary]  
1.  Odwołanie co do winy uważa się za zwrócone przeciwko całości orzeczenia. 
2.  Odwołanie co do kary uważa się za zwrócone przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze. 
 
Art.  70.  [Orzeczenia Naczelnego Sądu]  
Naczelny Sąd utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie okręgowego sądu. 
 
Art.  71.  [Postępowanie w związku z podejrzeniem całkowitej albo częściowej niezdolności pielęgniarki lub 
położnej do wykonywania zawodu]  
Jeżeli sąd pielęgniarek i położnych uzna, że przyczyną popełnienia przewinienia zawodowego był stan zdrowia 
osoby obwinionej, występuje do właściwej okręgowej rady z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 
przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
Art.  72.  [Prawomocność i doręczenie orzeczeń Naczelnego Sądu]  
1.  Orzeczenia Naczelnego Sądu kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są 
prawomocne z chwilą ogłoszenia. 
2.  Orzeczenie Naczelnego Sądu doręcza się stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego ogłoszenia. 
 
Art.  73.  [Kasacja do Sądu Najwyższego]  
1.  3  Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu, wydanego w drugiej instancji, kończącego postępowanie w 
przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi 
Naczelnej Rady przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia. 
Strony, minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady wnoszą kasację do Sądu Najwyższego za 
pośrednictwem Naczelnego Sądu. 
2.  4  (uchylony). 
3.  5  (uchylony). 
4.  Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks postępowania karnego lub innego rażącego naruszenia prawa. Kasacja może być wniesiona również z 
powodu niewspółmierności 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 uchybienie. 
8.  Kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo 
pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. 
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Art.  74.  [Przesłanki wznowienia postępowania]  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu 
pielęgniarek 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 stanowił przewinienia zawodowego lub nie 
podlegał karze, 
b) sąd ten umorzył postępowanie, błędnie przyjmując popełnienie przez osobę obwinioną zarzucanego jej 
czynu. 

 
Art.  75.  [Przesłanki wznowienia postępowania]  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu 
pielęgniarek 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.  [Prawomocny wyrok skazujący jako przesłanka wznowienia postępowania]  
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.  [Wznowienie postępowania na wniosek lub z urzędu]  
1.  Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu. 
2.  Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść osoby obwinionej może złożyć w razie jej śmierci osoba, o 
której mowa w art. 45 ust. 3. 
3.  Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia 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.  [Sąd pielęgniarek i położnych orzekający w sprawie wznowienia postępowania]  
1.  W kwestii wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem okręgowego sądu lub 
Naczelnego Sądu orzeka w innym składzie sąd pielęgniarek i położnych, który wydał orzeczenie kończące 
prawomocnie postępowanie. 
2.  W kwestii wznowienia postępowania sąd pielęgniarek i położnych orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, 
chyba że przewodniczący sądu lub sąd postanowią inaczej. 
 
Art.  79.  [Wniosek o wznowienie postępowania]  
Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata albo radcę prawnego. 
Do wniosku dołącza się odpowiednią liczbę jego odpisów dla stron postępowania. 
 
Art.  80.  [Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania; ]  
1.  Na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania 
przysługuje 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 innym składzie, a Naczelny Sąd uchyla zaskarżone orzeczenie 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 uniewinnić osobę obwinioną, jeżeli nowe fakty lub 
dowody wskazują na to, że orzeczenie to jest oczywiście niesłuszne, albo też postępowanie umorzyć. 
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Art.  81.  [Roszczenie o odszkodowanie w przypadku uniewinnienia]  
1.  Pielęgniarce lub położnej, która w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej 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 uchylona 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 kasacji. 
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 wydanego w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji. 
 
Art.  82.  [Podmioty otrzymujące prawomocne orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych]  
Prawomocne orzeczenie wydane przez sąd pielęgniarek i położnych w pierwszej instancji sąd ten doręcza wraz z 
uzasadnieniem stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przewodniczącemu właściwej okręgowej rady 
i Prezesowi Naczelnej Rady. 
 
Art.  83.  [Rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jako konsekwencja ukarania; 
wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą]  
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 właściwej 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.  [Publikacja orzeczenia uniewinniającego]  
1.  Na wniosek osoby obwinionej prawomocne orzeczenie uniewinniające ją w sprawie z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby, której jest członkiem, na koszt 
tej izby. 
2.  W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonującego czasowo i okazjonalnie 
zawód pielęgniarki 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.  [Rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych]  
1.  Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek 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; 
11) nazwę orzekającego sądu; 
12) rodzaj orzeczonej kary; 
13) datę uprawomocnienia orzeczenia; 
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14) datę wykonania kary; 
15) datę zatarcia ukarania; 
16) adnotacje o orzeczeniach wydanych w trybie art. 54. 

 
Art.  86.  [Zatarcie ukarania]  
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 ponownie ukarane lub nie zostaną wszczęte 
przeciwko nim postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

 
2.  Zatarcie ukarania następuje przez usunięcie z rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych wpisu o ukaraniu. 
 
Art.  87.  [Delegacja ustawowa]  
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 postępowania oraz specyfiką i złożonością 
postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

 
Art.  88.  [Stosowanie przepisów k.p.k. i k.k.]  
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje 
się odpowiednio przepisy: 

1) 6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu 
prywatnym, powodzie 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.  [Działalność gospodarcza]  
Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą. 
 
Art.  90.  [Majątek izby]  
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.  [Środki z budżetu państwa]  
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 zawodu; 
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2a) 7  prowadzenie postępowań związanych z zawieszaniem i pozbawianiem prawa wykonywania zawodu oraz 
ograniczaniem w wykonywaniu zawodu; 
3) wydawanie prawa wykonywania zawodu; 
4) wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, 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 dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z 
przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze lub 
organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej; 
4a) 8  prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania 
zawodu; 
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; 
9) 9  działania, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2a. 

 
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, z części, której jest 
dysponentem, dofinansować 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.  [Ściągnięcie nieopłaconych składek członkowskich i kosztów postępowania w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej]  
Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 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, 
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 listopada 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 uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, lub w 
przypadku nienadesłania 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 odpowiedzialności 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 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 zawodowej pełni funkcję do czasu 
wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
3. Funkcję: 
1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, 
przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu pielęgniarek 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 następujące 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 zwykłą 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 i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych.”. 

 
Art.  94.  [Naczelna Izba działająca przed dniem wejścia w życie ustawy]  
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 życie 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 wejścia w życie ustawy stają się zastępcami 
Naczelnego Rzecznika w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru zastępców 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 prowadzone przez właściwy organ Naczelnej Izby w rozumieniu ustawy, w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie. 
 
Art.  95.  [Dotychczasowe okręgowe izby i ich członkowie wybrani przed wejściem w życie ustawy]  
1.  Okręgowe izby działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się okręgowymi izbami w rozumieniu 
ustawy. 
2.  Członkowie okręgowych izb działających przed dniem wejścia w życie ustawy stają się członkami okręgowych 
izb działających na podstawie ustawy. 
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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 rzeczników 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 prowadzone przez właściwe organy okręgowych izb w rozumieniu ustawy, w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie. 
 
Art.  96.  [Wliczanie kadencji członków organów izby sprawujących funkcję przed wejściem w życie ustawy]  
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.  [Niestosowanie przepisu o wymogu stażu pracy do członków organów izby wybranych przed 
wejściem w życie ustawy]  
Przepisu art. 13 ust. 3 nie stosuje się do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zastępców rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i członków sądów pielęgniarek i położnych wybranych na podstawie 
dotychczasowych przepisów. 
 
Art.  98.  [Stosowanie przepisów o odpowiedzialności zawodowej do niezakończonych spraw]  
1.  Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 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.  [Derogacja]  
Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z 
późn. zm.). 
 
Art.  100.  [Wejście w życie]  
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. 
1 Art. 3 pkt 9:- zmieniony przez art. 504 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1650) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 1 maja 2014 r.- zmieniony przez art. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U.2014.1004) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 sierpnia 2014 r. 
2 Art. 4 ust. 2 pkt 2a dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U.2017.836) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 11 maja 2017 r. 
3 Art. 73 ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.13.779) z dniem 20 lipca 2013 r. 
4 Art. 73 ust. 2 uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.13.779) z dniem 20 lipca 2013 r. 
5 Art. 73 ust. 3 uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.13.779) z dniem 20 lipca 2013 r. 
6 Art. 88 pkt 1 zmieniony przez art. 26 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1247) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 1 lipca 2015 r. 
7 Art. 91 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1640) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 3 listopada 2015 r. 
8 Art. 91 ust. 1 pkt 4a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1640) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 3 listopada 2015 r. 
9 Art. 91 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U.2017.836) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 11 maja 2017 r. 
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Zawody pielęgniarki i położnej. 
Dz.U.2018.123 t.j. z dnia 2018.01.16 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.  do: 29 kwietnia 2018 r. 
tekst jednolity 

 
USTAWA 

z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej 1 

 
Rozdział  1 

Przepisy ogólne 
 
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]  
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 położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o 
samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1038, z późn. zm.). 
 
Art.  2.  [Samodzielne zawody medyczne]  
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. 
 
Art.  3.  [Definicje ustawowe]  
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 Szwajcarskiej, a także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), 
b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), 
c) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 
której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
d) cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, 
e) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
f) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach 
innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo 
do wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych 
dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw 
trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, 
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g) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 
2110). 

 
Rozdział  2 

Zasady wykonywania zawodów 
 
Art.  4.  [Wykonywanie zawodu pielęgniarki]  
1.  Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

 
2.  Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 

1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia 
wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej; 
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; 
3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się 
czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej; 
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110) lub urzędach te podmioty 
obsługujących, 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) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, na których wykonuje się czynności związane z 
ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; 
8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych 
stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i nadzorem 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 uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; 
10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 
1428); 
11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na 
rzecz samorządu; 
12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru 
wynika obowiązek 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. 
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Art.  5.  [Wykonywanie zawodu położnej]  
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 określonym 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 konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach 
nagłych także porodu z położenia miednicowego; 
5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego 
wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy; 
6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego; 
7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu 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 świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych; 
10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza; 
12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 
13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, 
b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania 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, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego 
położnych i pielęgniarek lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia 
wymagają współudziału położnej lub pielęgniarki; 
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki 
nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; 
3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 
4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się 
czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej; 
5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, 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 klubie 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 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 obowiązek 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.  [Delegacja ustawowa]  
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w 
drodze rozporządzenia: 
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1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą 
być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, 
2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione 
pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 
3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 
4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę, 
5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną 

- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków. 
 
Art.  7.  [Obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu]  
Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo 
przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz osoba, o której mowa w art. 24 i art. 25. 
 
Art.  8.  [Tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej]  
1.  Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym 
„pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”. 
2.  Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się osoby 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. 
4.  Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się 
tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa albo dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia. 
 
Art.  9.  [Używanie tytułu zawodowego przez obywateli państw członkowskich UE]  
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
tytułu zawodowego „pielęgniarka” albo „pielęgniarz” lub „położna” albo „położny”, jeżeli posiada kwalifikacje 
uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej określone w ustawie. 
 
Art.  10.  [Uroczysty strój zawodowy]  
1.  Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczystego 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 tradycję i historyczne uwarunkowania obu 
zawodów. 
 
Art.  11.  [Podstawowe zasady wykonywania zawodu; ochrona prawna podczas wykonywania zawodu]  
1.  Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 
2.  Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.). 
 
Art.  12.  [Obowiązek udzielenia pomocy; odmowa wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia]  
1.  Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi 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 piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 
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3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna 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 podmiocie leczniczym. 
4.  W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których mowa w ust. 2, 
pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 
 
Art.  13.  [Wgląd do dokumentacji medycznej]  
Pielęgniarka i położna mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza 
pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, 
rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie 
niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. 
 
Art.  14.  [Uczestnictwo w eksperymencie medycznym]  
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 położna mogą odmówić uczestniczenia w 
eksperymencie, podając przełożonemu przyczynę odmowy na piśmie. 
 
Art.  15.  [Wykonywanie zleceń lekarskich]  
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 zagrożenia zdrowotnego. 
3.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który 
wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. 
4.  Pielęgniarka i położna mają prawo do samodzielnego orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-
pielęgnacyjnych wykonywanych na rzecz pacjenta niezdolnego do samodzielnej egzystencji i samoopieki. 
 
Art.  15a.  [Samodzielne ordynowanie leków i wyrobów medycznych; wystawianie recept]  
1.  W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie: 

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, 
2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty 

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 
 
2.  W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna 
posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo 
wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 
3.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept osobom, o których mowa w 
art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1844), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania recept przez położną 
świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
3a.  Pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawiają recepty na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na zasadach określonych w art. 95b, art. 96a i art. 96b ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015 i 
1200). 
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4.  W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby 
medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji, pielęgniarka i położna są 
obowiązane do odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, 
odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w 
tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji. 
5.  Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiązane do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji 
medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o refundacji. 
6.  Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na 
wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 
7.  Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy pielęgniarek i 
położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia 
specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem. 
8.  Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) wykaz: 
a) substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, 
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ust. 1, 
c) wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 

2) wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 
3) (uchylony), 
4) (uchylony), 
5) (uchylony), 
6) (uchylony) 

- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków pielęgniarki i 
położnej. 
 
Art.  15b.  [Zasady wystawiania recept i zleceń]  
1.  Pielęgniarka i położna wykonują czynności zawodowe, o których mowa w art. 15a ust. 1, po uprzednim 
osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 
2.  Pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. 1, mogą, bez dokonania osobistego badania pacjenta, 
wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 
odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane: 

1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu 
pacjenta; 
2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub 
zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. 

4.  Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta 
albo dołącza do tej dokumentacji. 
5.  Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w 
dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. 
 
Art.  16.  [Obowiązki pielęgniarki i położnej]  
Pielęgniarka i położna są obowiązane: 

1) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524); 
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 prowadzenia porodu i połogu; 
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3) zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działanie 
niepożądane produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

 
Art.  17.  [Tajemnica zawodowa]  
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 
zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

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.  [Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej]  
Pielęgniarka i położna mają obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 
Art.  19.  [Formy wykonywania zawodu]  
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 
działalności leczniczej. 

 
2.  Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane, w 
terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, 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 
wykonywania 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 których 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 wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy. 
4.  Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę lub położną. 
5.  Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie 
leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez 
pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. 
 
Art.  20.  [Zatrudnianie dodatkowych osób w przypadku wykonywania indywidualnej praktyki]  
Pielęgniarka lub położna wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę może 
zatrudniać osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi do wykonywania czynności pomocniczych 
(współpracy). 
 
Art.  21.  [Wybór okręgowej izby pielęgniarek i położnych]  
Jeżeli pielęgniarka lub położna zamierza wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną 
praktykę lub grupową praktykę, na obszarze innej okręgowej izby pielęgniarek 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.  [Wizytacje przeprowadzane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych]  
1.  Okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu 
przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 
2.  Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i 
położnych. 
3.  Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności wizytacyjne za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 

1) żądania informacji i dokumentacji; 
2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 
3) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
4) wglądu do dokumentacji medycznej; 
5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

4.  Po wykonaniu czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie 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 wizytacyjnych; 
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizytacyjne; 
5) opis stanu faktycznego; 
6) opis ewentualnych nieprawidłowości; 
7) wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne; 
8) datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego. 

5.  Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub 
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
6.  W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęgniarka 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 działalności objętej wpisem, okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
 
Art.  23.  [Wykonywanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na podstawie umowy z pacjentem]  
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 cywilnoprawnej 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 pielęgnacyjną na podstawie umowy określonej w ust. 1, najpóźniej w dniu podjęcia opieki. 
 
Art.  24.  [Transgraniczne świadczenie usług pielęgniarskich lub położniczych]  
1.  Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej może czasowo i 
okazjonalnie 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 czasowego 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 okazjonalnego 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 pielęgniarki lub położnej w tym państwie 
oraz że w momencie wydania zaświadczenia nie obowiązuje jej ograniczenie wykonywania zawodu, 
zawieszenie prawa wykonywania zawodu albo zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie 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 formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub 
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inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej; 
5) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego dokumentu potwierdzającego 
indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 
6) oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej. 

 
1a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono 
ochrony uzupełniającej. 
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 okazjonalnie 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 położnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności potwierdzonych zaświadczeniami lub 
dokumentami. 
5.  Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń celem dokonania rozliczeń związanych 
z czasowym i okazjonalnym wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane poinformować właściwą instytucję 
ubezpieczeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed rozpoczęciem 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 ciągłość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych - uzna, że wykonywanie zawodu nie ma 
charakteru czasowego i okazjonalnego, informuje pielęgniarkę lub położną o konieczności uzyskania stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu. 
7.  Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w 
ramach umów międzynarodowych zawartych z państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu współpracy 
transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego. 
 
Art.  25.  [Uprawnienia pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu w innym 
państwie]  
Pielęgniarka lub położna o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadające prawa wykonywania zawodu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadające to prawo w innym państwie, mogą brać udział w naradzie 
pielęgniarskiej lub położnych oraz udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych 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. z 2017 r. poz. 1158 i 1452); 
2) Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych; 
3) pielęgniarkę lub położną posiadającą prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. 

 
Art.  26.  [Obowiązkowe przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu]  
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 zawiadomić o tym właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby 
uprawnionej do wykonywania odpowiednio 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. 
2a.  Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej. 
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2b.  Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3, albo porozumienia - w przypadku wykonywania 
zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej. 
3.  Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma 
zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w ust. 
1. 
4.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i 
tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności 
praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka 
i położna nie wykonywały zawodu. 
 
Art.  26a.  [Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zawodu]  
Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to 
niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu 
niewykonywania zawodu. 
 
Art.  27.  [Ustalenie niezdolności do wykonywania zawodu]  
1.  Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności pielęgniarki lub położnej do 
wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych powołuje 
komisję lekarską, zwaną dalej „komisją”, złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. 
2.  Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu. 
3.  Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są obowiązane do stawienia się przed komisją. 
4.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu 
prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu 
wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu. 
5.  Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są uprawnione do uczestnictwa, z prawem zabrania głosu, w 
posiedzeniu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w czasie rozpatrywania ich sprawy. 
6.  Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia poddania się badaniu przez komisję lub jeżeli okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie 
zawodu lub ściśle określonych 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 wykonywania określonych czynności zawodowych. 
7.  Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu 
albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania 
od uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu 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 uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych 
czynności zawodowych, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia. 
9.  Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-6 jest poufne i odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
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 czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz 
ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie. 
 

Rozdział  3 
Prawo wykonywania zawodu 

 
Art.  28.  [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki]  
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 
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świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają 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.  [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywatela państwa 
członkowskiego UE]  
1.  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje 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 potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub 
organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których 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 wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki; 
6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 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 być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich 
wystawienia. 
3.  Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się 
dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka lub z którego przybywa. W przypadku gdy 
dokumenty tego rodzaju w państwie 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 państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają 
zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: 
„Świadoma(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 skarbowe, oraz że nie 
zachodzą okoliczności, które zgodnie z zasadami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu 
pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko 
pielęgniarki, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis pielęgniarki. 
 
Art.  30.  [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji]  
1.  Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych 
kwalifikacji, 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, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów, 
2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej, 
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3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 
4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii, 
5) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem że dokument 
poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do 
wykonywania zawodu pielęgniarki 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 Finlandii, 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 Słowackiej, 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, 
10a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji 
zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca 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 Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Litewskiej, 
12) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Estońskiej, 
13) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Łotewskiej, 
14) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 
14a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Chorwacji, 
15) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji 
zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje odpowiednio: Republiki 
Litewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki 
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 pielęgniarki 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 dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych 
kwalifikacji uprawniającymi 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 potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki: 

1) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist uzyskany w wyniku kształcenia 
ponadśredniego w şcoală postliceală, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r., 
2) Diplomã de absolvire de asistent medical generalist uzyskany w wyniku krótkiego cyklu studiów wyższych, 
poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 października 2003 r., 
3) Diplomã de licenţă de asistent medical generalist uzyskany w wyniku długiego cyklu studiów wyższych, 
poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 października 2003 r. 

- jeżeli zostało do nich dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami 
rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielęgniarki przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat 
bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność obejmowała pełną 
odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem. 
3.  Jeżeli pielęgniarka będąca obywatelem państwa członkowskiego 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 ust. 2, uznaje się go za równoważny z 
tymi dokumentami, pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub 
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organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten dyplom, świadectwo lub inny 
dokument został uzyskany po ukończeniu kształcenia 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.  [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej]  
Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie: 

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 Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub 
dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w 
przepisach prawa Unii Europejskiej; 
2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej; 
4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

 
Art.  32.  [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej przez obywatela państwa 
członkowskiego UE]  
1.  Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
jeżeli: 

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 
2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania 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 lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione 
od posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole 
wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od 
dokumentu stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa 
potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania 
czynności położnej, pracowała jako położna 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 lata lub 3600 godzin, i było przeznaczone dla 
osób posiadających 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 położna, po uzyskaniu kwalifikacji 
do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie 
placówce ochrony zdrowia przez okres co najmniej 1 roku; 

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których 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 został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 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 położnej; 
8) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 
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2.  Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być przedstawiane w okresie 3 miesięcy od dnia ich 
wystawienia. 
3.  Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się 
dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania zawodu położnej w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna lub z którego przybywa. W przypadku gdy 
dokumenty tego rodzaju w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna 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 państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają 
zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: 
„Świadoma(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 skarbowe, oraz że nie 
zachodzą okoliczności, które zgodnie z zasadami 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.  [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji]  
1.  Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych 
kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w 
wykazie określonym 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, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga, 
Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii, 
3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem że dokument 
poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu położnej na terytorium 
Republiki Federalnej 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 Finlandii, 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 Słowackiej, 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, 
8a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji 
zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód 
położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia; 

9) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Litewskiej, 
10) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Estońskiej, 
11) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki 
Łotewskiej, 
12) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 
12a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Chorwacji, 
13) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji 
zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje odpowiednio: Republiki 
Litewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki 



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej str. 40 
 

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 położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 
lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. 
 
2.  W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającej dyplom, 
świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 
położnej, której kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na terytorium byłej Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej 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 przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 
Republiki Federalnej Niemiec, że wykonywała zawód położnej przez co najmniej 2 lata po uzyskaniu dokumentu 
potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji. 
3.  Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych 
kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o których mowa w 
wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumenty 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 najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających 
wydanie zaświadczenia. 
4.  Jeżeli położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada dyplom, świadectwo lub 
inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji 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 kształcenia 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. 
5.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do następujących kwalifikacji uzyskanych w Republice Chorwacji przed dniem 
1 lipca 2013 r.: 

1) starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (viša medicinska sestra 
ginekološko-opstetričkog smjera); 
2) pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (medicinska sestra ginekološko-
opstetričkog smjera); 
3) starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (viša medicinska sestra primaljskog 
smjera); 
4) pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (medicinska sestra primaljskog smjera); 
5) położna wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (ginekološko-opstetrička primalja); 
6) położna (primalja). 

 
Art.  34.  [Delegacja ustawowa]  
1.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres znajomości języka 
polskiego w mowie i piśmie niezbędny do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, uwzględniając zakres 
uprawnień zawodowych określonych w art. 4 i art. 5 oraz biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa Unii Europejskiej. 
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Art.  35.  [Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu]  
1.  Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli: 

1) posiada zezwolenie na pobyt stały; 
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2) posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 
języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60); 
3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki 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 pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym 
państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej 
szkoły, zgodnie z odrębnymi 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 pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej; 
8) odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym; 
9) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

 
1a.  Odbycie stażu adaptacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę i 
zwalnia z obowiązku odbycia przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1. 
2.  Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę 
położnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo 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 drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo 
odmawia przyznania tego prawa. 
5.  Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż. Zasady finansowania stażu adaptacyjnego reguluje umowa 
zawarta między odbywającym staż adaptacyjny a podmiotem leczniczym 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 adaptacyjnego, 
3) szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu 
adaptacyjnego, 
4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże adaptacyjne 

- uwzględniając zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej określony w ustawie. 
 
Art.  36.  [Przyznanie cudzoziemcowi ograniczonego prawa wykonywania zawodu]  
Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub 
kształcenia podyplomowego, jeżeli spełnia warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 5-7. 
 
Art.  36a.  [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu w przypadku osób, które ukończyły liceum medyczne, 
szkołę policealną lub szkołę pomaturalną]  
Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie 
uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2-4 albo art. 31 
pkt 2-4, uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 
 
Art.  37.  [Stwierdzenie lub odmowa stwierdzenia prawa wykonywania zawodu]  
1.  Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby 
zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego 
wykonywania zawodu. 
2.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych 
brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. 
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3.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo 
odmawia stwierdzenia tego prawa. 
4.  Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych 
ustawą. 
5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych 
dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje 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 Rzeczypospolitej 
Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej. 
 
Art.  38.  [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego UE]  
1.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wykonywania zawodu obywatelowi państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, który dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
formalnych kwalifikacji pielęgniarki lub położnej uzyskał w państwie innym niż państwo 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 
pierwszym 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 państwa członkowskiego, 
które uznało kwalifikacje zawodowe. Do postępowania w sprawach określonych w zdaniu pierwszym stosuje się 
przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
3.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, rozpatrując wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu 
obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej 
ustawie, stosuje przepisy 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 niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych 
dokumentów określonych ustawą. 
 
Art.  39.  [Współpraca z władzami i organizacjami państw członkowskich UE]  
1.  Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych są obowiązane do 
współpracy z odpowiednimi władzami lub organizacjami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego 
pochodzi lub przybywa 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, które wystąpiło przed podjęciem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez pielęgniarkę lub położną będącą obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 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 pielęgniarka lub położna jest obywatelem lub z którego przybywa, 
z wnioskiem o weryfikację tych informacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w 
związku z tym zdarzeniem; 
2) jest obowiązana do weryfikacji, na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 
położnej na terytorium tego państwa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia 
przedstawienia tych informacji oraz poinformowania o wynikach weryfikacji odpowiednich władz lub 
organizacji tego państwa. 

3.  Właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonując 
weryfikacji na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informuje odpowiednie władze lub organizację 
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej o toczącym się lub prawomocnie zakończonym postępowaniu w 
zakresie odpowiedzialności 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.  (uchylony). 
6.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku 
Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE 
(„rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.). 
7.  Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują, w trybie 
ostrzeżenia w systemie IMI, odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii 
Europejskiej o pielęgniarce lub położnej, wobec których: 

1) okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę o: 
a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 
b) ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, 

2) sąd pielęgniarek i położnych wydał orzeczenie, w którym: 
a) ograniczył zakres czynności w wykonywaniu zawodu, 
b) zawiesił prawo wykonywania zawodu, 
c) pozbawił prawa wykonywania zawodu, 

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu, 
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu 
zawodu 

- w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały, orzeczenia lub postanowienia o zastosowaniu środka 
zapobiegawczego. 
8.  Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 7, obejmuje: 

1) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki lub położnej; 
2) tytuł zawodowy; 
3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 7; 
4) zakres oraz okres obowiązywania ograniczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b albo pkt 2 lit. a; 
5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 7; 
6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu. 

9.  Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują odpowiednie 
władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, 
o tożsamości pielęgniarki lub położnej, które w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyły się podrobionymi 
lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie. 
10.  Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie informują 
odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o wygaśnięciu sankcji, 
o których mowa w ust. 7, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia. 
11.  Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie informują 
na piśmie pielęgniarkę lub położną, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 7 lub 9, o ich przekazaniu 
odpowiednim władzom lub organizacjom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem 
systemu IMI oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie. 
12.  W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 11, okręgowa rada pielęgniarek i położnych oraz 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: 

1) dokonują sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamiają pielęgniarkę lub 
położną o sposobie jej sprostowania albo 
2) usuwają informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamiają o tym pielęgniarkę lub położną, albo 
3) odmawiają sprostowania albo usunięcia informacji objętej wnioskiem z systemu IMI i zawiadamiają o tym 
pielęgniarkę lub położną. 

13.  Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 7, mogą być przetwarzane w systemie IMI 
wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o których mowa w ust. 7. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w 
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terminie 3 dni od dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka 
zapobiegawczego, o których mowa w ust. 7. 
 
Art.  40.  [Stosowanie k.p.a. w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu; skarga do 
sądu administracyjnego]  
1.  Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji 
administracyjnych. 
2.  Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia 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, minister właściwy do spraw zdrowia może wziąć udział w postępowaniu sądowym na prawach 
przysługujących prokuratorowi. Przepis art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) stosuje się odpowiednio. 
 
Art.  41.  [Dokumenty wydawane na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania 
zawodu]  
1.  Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i 
położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument „Prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki” albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”. 
1a.  W przypadku utraty dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu. 
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, 
w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1, mając na względzie treść informacji, jakie 
mają znajdować się w tych dokumentach. 
 
Art.  42.  [Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu]  
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 prawomocnego 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 
zezwolenia na pobyt stały; 
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
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 
zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie pozbawiona w całości albo w części 
prawa wykonywania 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.  [Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych]  
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. 
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4.  Dane, o których mowa w ust. 3, są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów 
prowadzonych 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.  [Dane w Rejestrze]  
1.  Rejestr, o którym mowa w art. 43 ust. 1, zawiera następujące 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 dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer 
dokumentu 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 położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz 
rok ukończenia tej szkoły; 
15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu; 
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy; 
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego 
zaświadczenie 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; 
22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a; 
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu; 
24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu; 
25) stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 
26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą 
okręgową radę pielęgniarek i położnych; 
27) datę zgonu. 

 
2.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, 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. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933). 
 
Art.  45.  [Wypisy i udostępnianie danych z Rejestru]  
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 odpowiednich 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 członkowskiego Unii 
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Europejskiej, a które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na 
terytorium tego państwa. 
3.  Na wniosek upoważnionych organów udostępnia się informacje zawarte w rejestrze dla celów statystycznych. 
4.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa 
w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), dane 
objęte rejestrem, o którym mowa w art. 43 ust. 2. 
5.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia 
przekazywać nieodpłatnie informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
 
Art.  45a.  [Udzielanie informacji o prawie wykonywaniu zawodu w związku ze świadczeniem 
transgranicznej opieki zdrowotnej]  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udziela organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji 
udziela się za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089). 
 
Art.  46.  [Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych w Rejestrze]  
Pielęgniarka i położna wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego 
zawiadomienia 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 powstania. 
 
Art.  47.  [Informacje przekazywane co roku ministrowi]  
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 pielęgniarek i położnych, według stanu 
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 
Art.  48.  [Okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych]  
1.  Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych. 
2.  Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają dane, o których mowa w art. 44 ust. 1, i są prowadzone w formie 
elektronicznej 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, dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych 
przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 
4.  Wpisu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez okręgową radę 
pielęgniarek i położnych w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 
5.  Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego 
oświadczenia pielęgniarki lub położnej. 
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 odpowiedniego rejestru. 
 
Art.  49.  [Rejestr obywateli państw członkowskich UE wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód 
pielęgniarki lub położnej]  
1.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi rejestr obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
wykonujących 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 potwierdzającego tożsamość; 
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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 odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w tym 
państwie; 
8) cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie jednego z dyplomów, 
świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej; 
9) cechy identyfikacyjne polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej lub innego dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki 
zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 
10) okres, o ile jego określenie jest możliwe, miejsce i charakter zamierzonego okazjonalnego i czasowego 
wykonywania zawodu. 

3.  Okręgowa izba pielęgniarek i położnych może zwrócić się do odpowiedniej władzy lub organizacji państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, w którym pielęgniarka lub położna na stałe wykonuje zawód pielęgniarki lub 
położnej, o przedstawienie 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 wykonywaniem zawodu. 
4.  Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek odpowiedniej władzy lub organizacji państwa 
członkowskiego 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 informowany o sposobie rozpatrzenia skargi. 
5.  Wpis do rejestru określonego w ust. 1 następuje niezwłocznie i jest bezpłatny. Dokonywanie zmian w tym 
rejestrze jest bezpłatne i nie może skutkować opóźnieniami lub utrudnieniami w czasowym i okazjonalnym 
wykonywaniu zawodu. 
6.  Okręgowa izba pielęgniarek i położnych udostępnia systemowi 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.  [Udostępnianie okręgowym radom pielęgniarek i położnych informacji z rejestrów państwowych]  
1.  W przypadku wątpliwości co do aktualności danych zawartych w rejestrze pielęgniarek i położnych, w 
szczególności 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 prowadzących 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 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. poz. 993, z późn. zm.) 2 . 
 
Art.  51.  [Zaświadczenia wydawane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych]  
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 dokumentom potwierdzającym formalne 
kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; 
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; 
4) europejską legitymację zawodową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 65). 
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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.  [Kształcenie w szkołach pielęgniarskich]  
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 stanowi 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 medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu 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. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). 
 
Art.  53.  [Kształcenie w szkołach położnych]  
1.  Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 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 stanowi 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 ramach 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, kwalifikacjom i umiejętnościom 
uzyskiwanym po ukończeniu studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

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.  [Kształcenie teoretyczne i kliniczne]  
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 sprawowania 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 
położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położnych. Kształcenie 
kliniczne jest praktyką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 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 
niestacjonarnej. 
5.  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, 
po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dotyczące: 

1) sposobu realizacji programu kształcenia, 
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2) kadry prowadzącej kształcenie, 
3) bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicznemu, 
4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia 

- mając na względzie zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów, a także zapewnienie 
właściwej jakości kształcenia. 
 
Art.  55.  [Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych]  
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 studiów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być 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 położne 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 
klinicznego, w oparciu o porównanie standardów nauczania dla kierunków studiów pielęgniarstwo i 
położnictwo z programem 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 praktycznego egzaminu kończącego studia 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji wszystkich treści kształcenia zawartych w standardach 
kształcenia, a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności kształcenia. 
 
Art.  56.  [Tytuły używane przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw członkowskich UE]  
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 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub jego skrótu. 
2.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez 
pielęgniarkę lub położną, był używany wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby instytucji, która ten tytuł przyznała. 
3.  Jeżeli tytuł określający wykształcenie, uzyskany przez pielęgniarkę lub położną będące obywatelami państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, jest tożsamy i może być mylony z tytułem określającym wykształcenie 
używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pielęgniarka lub położna nie są uprawnione, w 
szczególności gdy jego uzyskanie wymaga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowego wykształcenia, 
którego pielęgniarka lub położna będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiadają, 
okręgowa rada pielęgniarek i położnych może określić brzmienie tytułu, którym pielęgniarka lub położna mogą się 
posługiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art.  57.  [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych]  
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 zawodowe 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 pracach. 
3a.  Członek Krajowej Rady może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. 
4.  Krajowa Rada działa na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący Krajowej Rady albo inna 
upoważniona przez niego osoba. 
5.  W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, 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. 
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Art.  58.  [Zadania Krajowej Rady; wizytacje szkół]  
1.  Do zadań Krajowej Rady należy: 

1) ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków 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 szkolnictwie wyższym; 
2) bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności przez wizytację szkół i 
analizę wyników nauczania; 
3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami w sprawie wydania akredytacji lub jej 
cofnięcia w przypadku niespełniania standardów kształcenia. 

 
2.  Przedmiotem wizytacji szkół, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest badanie przebiegu i warunków realizacji 
procesu dydaktycznego. 
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 udostępniać wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w 
sprawach objętych celem wizytacji. 
 
Art.  59.  [Udzielenie akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo]  
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. 
6.  Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
7.  Przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego i wydanie certyfikatu podlegają opłatom ponoszonym przez 
ubiegającego 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.  [Delegacja ustawowa]  
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1) tryb i zakres działania Krajowej Rady, 
2) tryb udzielania akredytacji, w tym sposób przeprowadzania oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania 
akredytacji, oraz dane, jakie powinien zawierać wniosek o jej przeprowadzenie, 
3) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego 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; 



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej str. 51 
 

5) wysokość wynagrodzenia członków Krajowej Rady, biorąc pod uwagę, że jego miesięczna wysokość nie 
może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z 
zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 
Rozdział  6 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
 
Art.  61.  [Obowiązek aktualizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych]  
1.  Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz 
prawo 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 
wniosek, na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania do organizatora kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, zwanego dalej „organizatorem kształcenia”. 
4.  Pielęgniarka i położna mogą odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, o którym mowa w 
ust. 3, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia. 
5.  Pielęgniarka i położna pełniące zawodową służbę wojskową odbywają kształcenie podyplomowe na swój 
wniosek, na podstawie wydanego przez Ministra Obrony Narodowej skierowania do organizatora kształcenia lub 
bez skierowania - na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia. 
 
Art.  62.  [Zwolnienie od pracy, urlop szkoleniowy i inne świadczenia przysługujące w razie podjęcia 
kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę]  
1.  Pielęgniarce lub położnej, które podejmują kształcenie 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 
szczególności: 

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 powodu niezadowalających wyników w nauce 
pracodawca może odmówić udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres powtarzania. 
 
Art.  63.  [Bezpłatny urlop i zwolnienie od pracy w razie podjęcia kształcenia podyplomowego bez 
skierowania wydanego przez pracodawcę]  
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 bezpłatny 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 
zakresie wszelkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 
 
Art.  64.  [Umowa w sprawie kształcenia podyplomowego; obowiązek zwrotu kosztów kształcenia]  
1.  Pracodawca zawiera z pielęgniarką lub położną, o których 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 terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 
lata: 

1) rozwiążą stosunek pracy za wypowiedzeniem, 
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2) z którymi pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pielęgniarki lub położnej 
- są obowiązane do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie podyplomowe w wysokości 
proporcjonalnej 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 przerwą kształcenie podyplomowe lub go nie podejmą. 
4.  Pielęgniarka lub położna nie mają obowiązku zwrotu kosztów, 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 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 
dotychczasowej 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.  [Urlop szkoleniowy]  
1.  Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na 
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, na udział w 
obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych 
i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego. 
2.  Niezależnie od wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, wymiar urlopu szkoleniowego dla 
pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania 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 trwania 
kształcenia podyplomowego. 
 
Art.  66.  [Rodzaje i systemy kształcenia podyplomowego]  
1.  Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego: 

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

 
2.  Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
 
Art.  67.  [Specjalizacja]  
1.  Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w 
określonej 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 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
3.  Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy 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 za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”. 

4a.  Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza się za pośrednictwem SMK. 
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4b.  Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 
1) pielęgniarka albo położna; 
2) kierownik specjalizacji. 

4c.  Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 4b czynności za pomocą SMK jest potwierdzenie 
tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 
4d.  Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4c, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP lub 
2) potwierdzonego przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie tożsamości 
osoby, która konto założyła, lub 
3) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i 
Położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła. 

4e.  Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4c, dokonuje w stosunku do: 
1) pielęgniarki albo położnej, o których mowa w ust. 4b pkt 1 - właściwa miejscowo okręgowa izba 
pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 
- Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 
2) kierownika specjalizacji - właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych. 

5.  Egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza odrębnie dla każdej dziedziny pielęgniarstwa lub 
dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia państwowa komisja 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 egzaminacyjnej są finansowane z budżetu państwa, z 
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 
7.  Pielęgniarka i położna przystępujące do egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane do 
wniesienia opłaty za ten egzamin. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 
8.  Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez Centrum podany za 
pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w ust. 11. Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie 
po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków wskazanego przez 
Centrum. 
9.  W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7, albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, 
dyrektor Centrum wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we 
wniosku. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje 
się. 
10.  W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od skierowania 
wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji tej dyrektor Centrum informuje w 
wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 
11.  Pielęgniarka, położna składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego za pomocą SMK. 
12.  Centrum przekazuje wyniki egzaminu państwowego do SMK. 
13.  W celu aktualizacji Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, dyrektor Centrum udostępnia za pomocą 
SMK wyniki egzaminu państwowego Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. 
 
Art.  68.  [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych]  
1.  Obsługę organizacyjną państwowej komisji egzaminacyjnej zapewnia Centrum. 
2.  Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, finansowaną 
z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 
3.  Centrum jest kierowane przez dyrektora powoływanego i odwoływanego przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 
4.  Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum, określający jego 
szczegółową strukturę organizacyjną, uwzględniając konieczność sprawnego wykonywania zadań wynikających z 
ustawy. 
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Art.  69.  [Uznanie za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego w państwie członkowskim UE]  
1.  Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany przez pielęgniarkę lub położną w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej za równoważny tytułowi specjalisty w określonej dziedzinie 
pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zakres 
programu kształcenia odbytego 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 zastosowanie w 
ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Art.  70.  [Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych]  
1.  Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w 
ramach posiadanych środków, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc 
szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z 
tych środków. Specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
2.  Minimalną liczbę miejsc szkoleniowych, o której mowa w ust. 1, maksymalną kwotę dofinansowania jednego 
miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w danym roku oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza 
się w danym roku na szkolenie specjalizacyjne, 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 specjalizacją. 
3.  Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych 
dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówieniach 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 publicznych. 
6.  Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się 
o dopuszczenie 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 publicznych. 
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 pracodawców, o których mowa w art. 61 ust. 3, 
będących przedsiębiorcami, pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
będzie ona udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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, z późn. zm.). 
9.  Pomoc, o której mowa w ust. 8, może być udzielana pracodawcy, o którym mowa w art. 61 ust. 3, będącemu 
przedsiębiorcą, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez 
tego pracodawcę w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe, nie 
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro brutto. 
 
Art.  71.  [Kurs kwalifikacyjny]  
1.  Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania 
określonych 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 zawodzie; 
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3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za 
pośrednictwem SMK. 

3.  Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej lub ustnej, 
albo egzaminem praktycznym. 
4.  Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator kształcenia, z uwzględnieniem dziedziny, 
w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny. 
5.  Do kursu kwalifikacyjnego przepisy art. 67 ust. 4b-4e stosuje się odpowiednio. 
 
Art.  72.  [Kurs specjalistyczny]  
1.  Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do 
wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. 
2.  Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które: 

1) posiadają prawo wykonywania zawodu; 
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za 
pośrednictwem SMK. 

3.  Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem. Przepisy art. 67 ust. 4b-4e i art. 71 ust. 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio. 
 
Art.  73.  [Kurs dokształcający]  
1.  Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację 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 dokształcającego przez organizatora kształcenia za 
pośrednictwem SMK. 

3.  Do kursu dokształcającego przepisy art. 67 ust. 4b-4e stosuje się odpowiednio. 
 
Art.  74.  [Delegacja ustawowa]  
1.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, 
w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym: 
a) warunki i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 
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 egzaminacyjnej oraz jej zadania, 
c) (uchylona), 

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 kwalifikacyjnym i kursie specjalistycznym, w tym 
kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej, 
6) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór zaświadczeń potwierdzających 
ukończenie kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego 

- kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości i dostępności kształcenia podyplomowego, z 
zachowaniem jasnych i obiektywnych kryteriów oceny oraz biorąc pod uwagę koszty związane z 
przeprowadzaniem egzaminu państwowego oraz kierując się tym, że wysokość wynagrodzenia członków 
państwowej komisji egzaminacyjnej nie może przekraczać 1500 zł. 
 
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, 
w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w 
których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia 
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prawidłowego przebiegu kształcenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych rodzajów kształcenia 
podyplomowego w zakresie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej. 
 
Art.  75.  [Organizatorzy kształcenia]  
1.  Organizatorami kształcenia mogą być: 

1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz 
podmioty lecznicze; 
2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej. 

 
2.  Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 
1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819). 
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 odpowiednich 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 kształcenia; 
4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości 
kształcenia oraz metody tej oceny. 

 
Art.  76.  [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe]  
1.  Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzający wykonywać działalność w zakresie 
kształcenia podyplomowego, składa za pośrednictwem SMK wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące 
dane: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP); 
2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy; 
3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku podmiotu 
podlegającego obowiązkowi takiego wpisu; 
4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia; 
5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych. 

 
1a.  Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie konta w sposób 
umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności. 
1b.  Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP lub 
2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i 
Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego, o którym mowa w ust. 1. 

1c.  Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i 
położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych. 
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 działalności w zakresie kształcenia podyplomowego, określone w 
ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123).”. 
3.  Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy 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% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 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 
Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru. 
7.  Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy: 

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy 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, niezgodnego ze stanem faktycznym; 
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia wykonywania działalności 
objętej wpisem do rejestru; 
3) likwidacji organizatora kształcenia; 
4) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania 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, wykreślenie 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 nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia 
uchwały o wykreśleniu. 
 
Art.  77.  [Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe]  
1.  Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia 
kształcenia, 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 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 rejestr zmiany danych, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powstania tych 
zmian. 
5.  Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr przekazuje za pośrednictwem SMK, do Centrum w 
terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru. 
6.  Organ prowadzący rejestr informuje Centrum za pośrednictwem SMK o wykreśleniu z rejestru organizatora 
kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, podając datę wykreślenia, oraz przesyła prawomocną 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 odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. 
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 pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
Art.  78.  [Programy kształcenia]  
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1.  Kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na podstawie programów 
kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu przez zespoły programowe powołane 
przez dyrektora Centrum w celu ich opracowania. Programy kształcenia, 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 opracowuje 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 
organizacji, sposób sprawdzania efektów kształcenia, wykaz umiejętności zawodowych stanowiących 
przedmiot kształcenia; 
2) plan nauczania określający moduły kształcenia teoretycznego i wymiar godzinowy zajęć teoretycznych oraz 
placówki szkolenia praktycznego i wymiar godzinowy szkolenia praktycznego; 
3) programy poszczególnych modułów kształcenia zawierające: 

a) wykaz umiejętności, które powinny zostać nabyte w wyniku kształcenia, 
b) treści nauczania, 
c) kwalifikacje kadry dydaktycznej, 
d) wskazówki metodyczne. 

5.  Programy kształcenia są zamieszczane na stronach internetowych Centrum oraz w SMK. 
 
Art.  79.  [Aktualizacja programu kształcenia]  
1.  W przypadku aktualizacji programu kształcenia Centrum udostępnia na stronach internetowych oraz w SMK 
zaktualizowany program kształcenia oraz informuje o tym wpisanych do ewidencji organizatorów kształcenia 
prowadzących kształcenie na podstawie dotychczasowego programu. 
2.  Prowadzenie kształcenia podyplomowego w sposób nieuwzględniający dokonanej aktualizacji programu 
stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania 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 zakończenia danej edycji kształcenia. 
4.  Centrum oraz organ prowadzący rejestr organizatorów kształcenia niezwłocznie przekazują ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia informacje o podejrzeniu prowadzenia kształcenia podyplomowego z naruszeniem 
ust. 2 i 3. 
 
Art.  80.  [Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze ciążące na organizatorach kształcenia]  
1.  Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, informuje za pośrednictwem SMK organ 
prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w 
ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy - do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia. 
2.  Organizator kształcenia za pośrednictwem SMK: 

1) informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy 
w ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy - do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia; 
2) przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, 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 przedkłada Centrum sprawozdania z prowadzonej 
działalności w zakresie kształcenia podyplomowego w roku poprzednim. 
4.  Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształcenia prowadzących 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 do Centrum za pośrednictwem SMK 
dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w zakresie 
kształcenia podyplomowego; zmiany tych danych zgłasza w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 
7.  Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie konta w sposób 
umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności. 
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8.  Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień: 
1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP lub 
2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i 
Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego, o którym mowa w ust. 1. 

9.  Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 7, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i 
położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych. 
 
Art.  81.  [Obowiązek przechowywania dokumentacji i prowadzenia rejestru zaświadczeń]  
Organizator kształcenia jest obowiązany: 

1) przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplomowego, 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 określonego rodzaju kształcenia podyplomowego. 

 
Art.  82.  [Kontrola organizatorów kształcenia]  
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 podmiotów - przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
4.  Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kontrolne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają 
prawo: 

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 dydaktycznej. 

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; 
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, 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 stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w 
protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 
8.  Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia, 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 
protokołu, wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w 
protokole. 
12.  Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 
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1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje stwierdzone 
nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, określając termin 
wykonania zaleceń pokontrolnych; 
2) wykreśla za pośrednictwem SMK organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, z rejestru - 
w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5. 

13.  (uchylony). 
 
Art.  83.  [Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego]  
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 specjalizacji. 

3.  Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest wykonywany przez pracowników Centrum oraz osoby 
upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych, w 
szczególności przez krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego, lub przez przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej dla 
miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
4.  Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wykonywany przez osoby upoważnione przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych. 
5.  Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonując czynności 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 dydaktycznej; 
6) udziału w egzaminie końcowym w charakterze obserwatora, z wyjątkiem egzaminu państwowego, o którym 
mowa w art. 67 ust. 2; 
7) wglądu do dokumentacji księgowej specjalizacji oraz żądania dokumentów dotyczących rozliczenia 
wydatków poniesionych na prowadzenie specjalizacji ze środków publicznych. 

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 obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 
9.  Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia 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 
sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 
13.  Na podstawie ustaleń zawartych w protokole minister właściwy do spraw zdrowia: 
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1) przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, 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, jeżeli 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 podyplomowego przez okres 3 lat, jeżeli stwierdził, że 
organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, rażąco narusza warunki prowadzenia kształcenia 
podyplomowego. 

14.  W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń pokontrolnych, 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.  [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganego prawa wykonywania zawodu]  
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.  [Działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej lub wprowadzenie w błąd co do posiadania 
prawa wykonywania zawodu]  
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 ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 
Art.  86.  [Zatrudnianie osób nie posiadających wymaganego prawa wykonywania zawodu]  
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 wymaganego do udzielenia tych świadczeń, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 
Art.  87.  [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia]  
Postępowanie w sprawach o czyn określony w art. 84 toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, 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: (zmiany pominięte). 
 
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: (zmiany pominięte). 
 
Art.  90.   
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657) 
wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). 
 
Art.  91.  [Zachowanie prawa wykonywania zawodu uzyskanego na podstawie wcześniejszych przepisów]  
1.  Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania 
zawodu, zachowują to prawo. 
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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 zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo 
ograniczonym prawie wykonywania zawodu zachowują moc. 
 
Art.  92.  [Rejestry prowadzone przed wejściem w życie ustawy]  
1.  Rejestry prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stają się rejestrami prowadzonymi 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. 
 
Art.  93.  [Ważność zaświadczeń wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów]  
Zaświadczenia wydane przez organy okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i 
Położnych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, o ile 
niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 
 
Art.  94.  [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego]  
1.  Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego 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 Akredytacyjnej 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 pielęgniarskich i położnych, wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
Art.  95.  [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych funkcjonujące przed wejściem w 
życie ustawy]  
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych utworzone na podstawie przepisów 
dotychczasowych staje się Centrum w rozumieniu niniejszej ustawy. 
 
Art.  96.  [Obowiązek ukończenia stażu podyplomowego]  
1.  Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obowiązane do odbycia takiego stażu, a nie 
rozpoczęły go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej pod warunkiem 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 wykonywania zawodu wygasa. 
 
Art.  96a.  [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2012 r.]  
W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której 
mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków 
Funduszu Pracy. 
 
Art.  96b.  [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2013 r.]  
W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której 
mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków 
Funduszu Pracy. 
 
Art.  96c.  [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2014 r.]  
W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której 
mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków 
Funduszu Pracy. 
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Art.  96d.  [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2015 r.]  
W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której 
mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków 
Funduszu Pracy. 
 
Art.  97.  [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu]  
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 kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 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 wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania 
zawodu wygasa. 
 
Art.  98.  [Kontynuacja kształcenia na dotychczasowych zasadach]  
1.  Kształcenie podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbywa się na 
dotychczasowych zasadach. 
2.  Kształcenie w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych kontynuuje się na dotychczasowych zasadach. 
 
Art.  99.  [Przygotowanie programów kształcenia podyplomowego]  
1.  Centrum przygotuje programy kształcenia, o których mowa w art. 78, do dnia 23 sierpnia 2015 r. 
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. 
3.  Do czasu ogłoszenia programów, o których mowa w art. 78, kształcenie podyplomowe jest realizowane na 
podstawie programów ramowych, obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2011 r. 
 
Art.  100.  [Staż podyplomowy odbywany przez cudzoziemców w dniu wejścia w życie ustawy]  
Cudzoziemcy odbywający w dniu wejścia w życie niniejszej 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.  [Przekazanie okręgowej radzie pielęgniarek i położnych danych o zatrudnieniu]  
Pielęgniarka i położna wykonujące w dniu wejścia w życie 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.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]  
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 
zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 885 oraz z 2007 r. poz. 1237) 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ust. 2. 
 
Art.  103.  [Derogacja]  
Traci moc ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1217 i 1706, z 
2010 r. poz. 1578 oraz z 2011 r. poz. 235, 622 i 654). 
 
Art.  104.  [Wejście w życie]  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 95 i art. 99, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia. 
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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 Królestwie 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 Północnej; 
11) „Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια” w Republice Greckiej; 
12) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hiszpanii; 
13) „Enfermeiro” w Republice Portugalii; 
14) „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester - Diplomierter 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 Νοσηλευτής” w Republice Cypryjskiej; 
20) „Māsa” w Republice Łotewskiej; 
21) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republice Litewskiej; 
22) „Ápoló” w Republice Węgierskiej; 
23) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Republice Malty; 
24) „Asistent medical generalist” w Rumunii; 
25) „Diplomirana medicinska sestra / Diplomirani zdravstvenik” w Republice Słowenii; 
26) „Sestra” w Republice Słowackiej; 
26a) „Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” lub „Prvostupnik (baccalaureus) 
sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva” w Republice Chorwacji; 
27) „Hjúkrunarfræðingur” w Republice Islandii; 
28) „Krankenschwester Krankenpfleger” w Księstwie Liechtensteinu; 
29) „Sykepleier” w Królestwie Norwegii; 
30) „Infirmiere”, „Infirmier”, „Krankenschwester”, „Krankenpfleger”, „Infermiera” lub „Infermiere” w 
Konfederacji Szwajcarskiej. 

 
ZAŁĄCZNIK Nr  2   
WYKAZ TYTUŁÓW POŁOŻNYCH 

1) „Hebamme” lub „Entbindungspfleger” w Republice Federalnej Niemiec; 
2) „Vroedvrouw/Accoucheuse” w Królestwie Belgii; 
3) „Aкушерка” w Republice Bułgarii; 
4) „Jordemoder” w Królestwie Danii; 
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 Hiszpanii; 
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13) „Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica” w Republice Portugalii; 
14) „Hebamme” w Republice Austrii; 
15) „Kätilö/Barnmorska” w Republice Finlandii; 
16) „Barnmorska” w Królestwie Szwecji; 
17) „Porodní asistentka/Porodní asistent” w Republice Czeskiej; 
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) „Moaşă” w Rumunii; 
25) „Diplomirana babica/Diplomirani babičar” w Republice Słowenii; 
26) „Pôrodná asistentka” w Republice Słowackiej; 
26a) „Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva” w Republice Chorwacji; 
27) „Ljósmóðir” w Republice Islandii; 
28) „Hebamme” w Księstwie Liechtensteinu; 
29) „Jordmor” w Królestwie Norwegii; 
30) „Sage-femme”, „Hebamme” lub „Levatrice” w Konfederacji Szwajcarskiej. 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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.). 
2 Utraciła moc na podstawie art. 92 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464), 
która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r. 
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Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 

Dz.U.2017.497 z dnia 2017.03.08 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 8 marca 2017 r. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1 

z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
 
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 
1579 i 2020) zarządza się, co następuje: 
§  1.  Rozporządzenie określa: 

1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą 
być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną; 
2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione 
pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 
4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę; 
5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną. 

§  2.  Pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po 
ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem § 3 i § 7. 
§  3.  Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: 
a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada 
tytuł magistra pielęgniarstwa, 
b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub 
kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa; 

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących: 
a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o 
ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech 
elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, 
d) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczulenia 
ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki; 

3) świadczeń leczniczych obejmujących: 
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a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
b) doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczniczych 
stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs 
specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli 
program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 
c) przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), 
Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny - do 
współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub 
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały 
treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
d) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 
e) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz 
desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. 

§  4.  Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) jest uprawniona do 
wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących: 

1) ocenę stanu pacjenta; 
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń; 
3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z 
aktualną wiedzą medyczną; 
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych; 
5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w 
szczególności: 

a) rurki ustno-gardłowej, 
b) rurki nosowo-gardłowej, 
c) przyrządów nadgłośniowych, 
d) konikopunkcji, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu; 

6) odsysanie dróg oddechowych; 
7) podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami 
bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora; 
8) wykonywanie intubacji dotchawiczej lub prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu 
krążenia; 
9) wykonywanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora; 
10) wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej; 
11) wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów 
niestabilnych hemodynamicznie; 
12) wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie; 
13) wykonywanie i ocena zapisu EKG; 
14) monitorowanie czynności układu oddechowego; 
15) monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi; 
16) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej; 
17) wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny 
lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub 
specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 
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18) podawanie produktów leczniczych drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 
wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową (w przypadku podawania produktów leczniczych drogą 
doszpikową, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu); 
19) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 
20) oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu; 
21) opatrywanie ran; 
22) tamowanie krwawień zewnętrznych; 
23) unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń; 
24) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego; 
25) przyjęcie porodu; 
26) wykonywanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej; 
27) przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu; 
28) wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej; 
29) podawanie pacjentowi produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do 
rozporządzenia; 
30) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz 
desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

§  5.  Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jest uprawniona do 
wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 4, 
jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarstwa kardiologicznego, lub pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 
§  6.   
1.  Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi, 
dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi jest uprawniona 
do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych i leczniczych obejmujących: 

1) wykonanie konikotomii; 
2) wykonanie intubacji dotchawicznej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem lub 
bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań 
terapeutycznych; 
3) wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych; 
4) wykonanie fasciotomii ratunkowej; 
5) wykonanie blokady obwodowej nerwów kończyn; 
6) wykonanie badania USG u pacjenta urazowego; 
7) odbarczenie tamponady osierdzia u pacjenta urazowego; 
8) wykonanie drenażu jamy opłucnowej ze wskazań życiowych; 
9) tamowanie krwotoków z użyciem środków hemostatycznych oraz opasek zaciskowych; 
10) płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych; 
11) podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrząsu 
hipowolemicznego, jeżeli ukończyła szkolenie tego z zakresu; 
12) ocenę prezentowanych przez pacjenta symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze 
stresem), w związku z procesem diagnostyczno-leczniczym; 
13) podejmowanie czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizootycznej stanów osobowych wojsk 
oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, 
nuklearnymi (Chemical Biological Radiological Nuclear - CBRN), według obowiązujących instrukcji i 
standardów; 
14) podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia 
wyrobów medycznych, wydawanych bezpłatnie na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. 
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poz. 60), leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza oraz produktów 
leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem ukończenia przez pielęgniarkę kursów dokształcających wojskowo-
medycznych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych resortu obrony narodowej 
oraz szkolenia w przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 11. 
3.  Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, realizowane są w warunkach sytuacji kryzysowych i przy 
zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 
4.  Pielęgniarka może nie podjąć lub odstąpić od wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, w 
przypadku: 

1) rozerwania ciała, dekapitacji; 
2) rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej; 
3) oznak rozkładu gnilnego ciała lub stężenia pośmiertnego, zwęglenia, asystolii utrzymującej się powyżej 30 
minut pomimo prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i 
bezprzyrządowymi, przy szerokich, niereagujących na światło źrenicach. 

§  7.  Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 
1) świadczeń diagnostycznych obejmujących: 

a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada 
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech 
elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, 
c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu; 

2) świadczeń leczniczych obejmujących: 
a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra położnictwa, 
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i 
ginekologii, 
c) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz 
desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
d) modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści 
kształcenia z tego zakresu. 

§  8.   
1.  Pielęgniarka i położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym informuje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod 
opieką którego znajduje się pacjent, o samodzielnym wykonaniu u tego pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz o podanych produktach 
leczniczych i wykonanych badaniach. 
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pielęgniarki i położnej sprawującej opiekę nad pacjentem wykonującej 
zawód poza podmiotem leczniczym, jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską. 
§  9.   
1.  Wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
2.  Wykaz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
§  10.  W przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować 
stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka, położna jest uprawniona do podania pacjentowi bez 
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zlecenia lekarskiego produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do 
rozporządzenia. 
§  11.  Pielęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj 
materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia 
przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z 
paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, 
wymaz z odbytu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne. 
§  12.  Wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną określa 
załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2  
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  1  

Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych 
 

Lp. Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim) Postać 
1 Acidum acetylsalicylicum (Kwas acetylosalicylowy) tabletki 
2 Adenosinum (Adenozyna) roztwór do wstrzykiwań 
3 Amiodaroni hydrochloridum (Amiodaronu chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
4 Atropini sulfas (Atropiny siarczan) roztwór do wstrzykiwań 
5 Isosorbidi mononitras (Izosorbidu monoazotan) tabletki 
6 Budesonidum (Budezonid) zawiesina do nebulizacji 
7 Captoprilum (Kaptopryl) tabletki 
8 Clemastinum (Klemastyna) roztwór do wstrzykiwań 
9 Clonazepamum (Klonazepam) roztwór do wstrzykiwań 

10 
Clopidogrelum (Klopidogrel) 
(po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) 

tabletki 

11 Dexamethasoni phosphas (Deksametazonu fosforan) roztwór do wstrzykiwań 

12 Diazepamum (Diazepam) 
tabletki, roztwór do wstrzykiwań,  
wlewka doodbytnicza 

13 Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
14 Epinephrinum (Epinefryna) roztwór do wstrzykiwań 
15 Fentanylum (Fentanyl) roztwór do wstrzykiwań 
16 Flumazenilum (Flumazenil) roztwór do wstrzykiwań 
17 Furosemidum (Furosemid) roztwór do wstrzykiwań 

18 Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan) 
tabletki, aerozol do stosowania 
podjęzykowego 

19 
Glucagoni hydrochloridum  
(Glukagonu chlorowodorek) 

roztwór do wstrzykiwań 

20 Glucosum 5% (Glukoza 5%) roztwór do wlewu dożylnego 
21 Glucosum 20% (Glukoza 20%) roztwór do wstrzykiwań 
22 Heparinum natricum (Heparyna sodowa) roztwór do wstrzykiwań 
23 Hydrocortisonum (Hydrokortyzon) roztwór do wstrzykiwań 
24 Hydroxyzinum (Hydroksyzyna) tabletki, roztwór do wstrzykiwań 
25 Ibuprofenum (Ibuprofen) tabletki 
26 Ketoprofenum (Ketoprofen) tabletki, roztwór do wstrzykiwań 
27 Lidocaini hydrochloridum (Lidokainy chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań, żel 
28 Magnesii sulfas (Magnezu siarczan) roztwór do wstrzykiwań 
29 Mannitolum - 15% (Mannitol - 15%) roztwór do wlewu dożylnego 
30 Metamizolum natricum (Metamizol sodowy) roztwór do wstrzykiwań 
31 Metoclopramidum (Metoklopramid) roztwór do wstrzykiwań 
32 Metoprololi tartras (Metoprololu winian) roztwór do wstrzykiwań 
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33 Midazolamum (Midazolam) roztwór do wstrzykiwań 
34 Morphini sulfas (Morfiny siarczan) roztwór do wstrzykiwań 
35 Naloxoni hydrochloridum (Naloksonu chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
36 Natrii chloridum 0,9% (Sodu chlorek 0,9%) roztwór do wlewu dożylnego 
37 Natrii hydrogenocarbonas 8,4% (Sodu wodorowęglan 8,4%) roztwór do wstrzykiwań 
38 Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
39 Paracetamolum (Paracetamol) czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań 
40 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego 

41 
Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę 
oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) 

roztwór do wlewu dożylnego 

42 Salbutamolum (Salbutamol) 
roztwór do wstrzykiwań,  
roztwór do nebulizacji 

43 Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego 
44 Thiethylperazinum (Tietylperazyna) czopki, roztwór do wstrzykiwań 
45 Ticagrelorum (Tikagrelor) (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem) tabletki 
46 Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny) gaz 
47 Urapidilum (Urapidyl) roztwór do wstrzykiwań 

 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  2  
Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarki zatrudnione lub pełniące służbę w 
podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony 
narodowej, i jednostkami wojskowymi w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań 
jednostek podległych ministrowi obrony narodowej 
 

Lp. Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim) Postać 
1 Acidum tranexamicum (Kwas traneksamowy) roztwór do wstrzykiwań 
2 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (Amoksycylina) roztwór do wstrzykiwań 
3 Ciprofloxacinum (Ciprofloksacyna) roztwór do wstrzykiwań 
4 Clindamycinum (Klindamycyna) roztwór do wstrzykiwań 
5 Cefotetan (Cefotetan) roztwór do wstrzykiwań 
6 Cloxacillinum (Kloksacylina) roztwór do wstrzykiwań 
7 Etomidate (Etomidat) roztwór do wstrzykiwań 
8 Ertapenem (Ertapenem) roztwór do wstrzykiwań 
9 Fentanylum (Fentanyl) doustna - lizak 
10 Ketaminum (Ketamina) roztwór do wstrzykiwań 
11 Mannitolum (Mannitol - 5%, 10%, 20%) roztwór do wlewu dożylnego 
12 Moxifoxacin (Moksyfloksacyna) tabletki 
13 Neostigmine methilsulphate (Neostygmina) roztwór do wstrzykiwań 
14 Propofol (Propofol) roztwór do wstrzykiwań 
15 Vecuronium bromide (Wekuronium) roztwór do wstrzykiwań 
16 Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin) (Sukcynocholina) roztwór do wstrzykiwań 
17 Bacitracinum (Bacytracyna) krople do oczu 
18 Proxymetacaine hydrochloride (Proksymetakaina) krople do oczu 
19 Sulfacetamidum natricum (Sulfacetamid) krople do oczu 

 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  3  
Wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego 
 

Lp. 
Nazwa powszechnie stosowana  
(nazwa w języku polskim) 

Postać 

1 Acidum acetylsalicylicum (Kwas acetylosalicylowy) tabletki 
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2 Budesonidum (Budezonid) zawiesina do nebulizacji 
3 Captoprilum (Kaptopryl) tabletki 
4 Clemastinum (Klemastyna) tabletki, syrop 
5 Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek) tabletki, czopki, roztwór do wstrzykiwań 
6 Furosemidum (Furosemid) tabletki 

7 Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan) 
tabletki, aerozol do stosowania 
podjęzykowego 

8 Glucagoni hydrochloridum (Glukagonu chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
9 Glucosum 5% (Glukoza 5%) roztwór do wlewu dożylnego 
10 Glucosum 20% (Glukoza 20%) roztwór do wstrzykiwań 
11 Hydrocortisonum (Hydrokortyzon) roztwór do wstrzykiwań, krem, maść 
12 Hydroxyzinum (Hydroksyzyna) tabletki, syrop 
13 Hyoscini butylbromidum (Hioscyny butylobromek)* tabletki, czopki 
14 Ibuprofenum (Ibuprofen) tabletki 
15 Ketoprofenum (Ketoprofen) tabletki 
16 Lidocaini hydrochloridum (Lidokainy chlorowodorek) żel, aerozol, roztwór do wstrzykiwań* 
17 Loperamidi hydrochloridum (Loperamidu chlorowodorek) tabletki 
18 Magnesii sulfas (Magnezu siarczan) roztwór do wstrzykiwań 
19 Metamizolum natricum (Metamizol sodowy) tabletki, czopki 

20 
Metamizolum natricum + Papaverinum + Atropinum  
(Metamizol sodowy + Papaweryna + Atropina) 

czopki 

21 Metoclopramidum (Metoklopramid) tabletki 
22 Metoprololi tartras (Metoprololu winian) tabletki 
23 Natrii chloridum 0,9% (Sodu chlorek 0,9%) roztwór do wlewu dożylnego 
24 Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 
25 Paracetamolum (Paracetamol) czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań 
26 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego 
27 Salbutamolum (Salbutamol) roztwór do nebulizacji 
28 Suppositoria Glyceroli (Czopki glicerolowe) czopki 
29 Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego 
30 Thiethylperazinum (Tietylperazyna) czopki, tabletki 
31 Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny) gaz 
32 Epinephrinum (Epinefryna) roztwór do wstrzykiwań 
33 Produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC wszystkie dostępne 

* Dotyczy położnej. 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  4  
Wykaz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego 
 

Lp. Nazwa środka pomocniczego 
1 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 
2 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych 
3 Cewniki zewnętrzne 
4 Cewniki urologiczne 
5 Cewniki jednorazowe urologiczne lub hydrofilowe cewniki urologiczne 
6 Worki do zbiórki moczu z odpływem 
7 Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii 

8 
Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub worki i płytki w 
systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny 

9 Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne) 
10 Pończochy kikutowe kończyn górnych i dolnych 
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11 Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym 
12 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 
13 Materac przeciwodleżynowy 
14 Opatrunki (emplastrii) 
15 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi 
16 Nebulizator (generator aerozolu) 
17 Maska tlenowa 

 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  5  

Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez zlecenia lekarskiego w przypadku braku 
możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia matki lub dziecka 
 

Lp. Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim) Postać 
1 Demoxytocinum (Demoksytocyna) tabletki 
2 Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek) tabletki, roztwór do wstrzykiwań 
3 Hyoscini butylbromidum (Hioscyny butylobromek) roztwór do wstrzykiwań, tabletki, czopki 
4 Magnesii sulfas (Magnezu siarczan) roztwór do wstrzykiwań 
5 Methylergometrini maleas (Metyloergometryny maleinian) roztwór do wstrzykiwań 
6 Oxytocinum (Oksytocyna) roztwór do wlewu dożylnego, roztwór do wstrzykiwań 
7 Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek) roztwór do wstrzykiwań 

 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  6  
Wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną 
 

Lp. Nazwa badania diagnostycznego 

1 

Badania przeprowadzane z zastosowaniem analizatorów: 
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, 
- sód, 
- potas, 
- wapń, 
- kreatynina, 
- glukoza, 
- mleczany, 
- czas protrombinowy (INR), 
- TSH, 
- gazometria z krwi żylnej, 
- gazometria z krwi włośniczkowej 

2 

Badania przeprowadzane za pomocą szybkich testów diagnostycznych: 
- białko C-reaktywne (CRP), 
- troponina, 
- hemoglobina glikowana (HbA1c), 
- badanie moczu (białko, ciała ketonowe, cukier, test ciążowy) 

3 
Badania przeprowadzane z zastosowaniem innych urządzeń pomiarowych: 
- przezskórny pomiar bilirubiny, 
- pomiar glikemii za pomocą glukometru 

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 1540), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1251, 1579 i 2020). 
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Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. 
Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r. 
 

USTAWA 
z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 

Rozdział  1 
Przepisy ogólne 

 
Art.  1.  [Zakres ustawy]  
Ustawa określa: 

1) prawa pacjenta; 
2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej; 
3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta; 
4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta; 
5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów; 
6) zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. 

 
Art.  2.  [Podmioty zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta]  
Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w 
zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 
osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
 
Art.  3.  [Definicje]  
1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) opiekun faktyczny - osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze 
względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga; 
2) osoba bliska - małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela 
ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta; 
3) osoba wykonująca zawód medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260); 
4) pacjent - osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód 
medyczny; 
5) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych - podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
6) świadczenie zdrowotne - świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
7) (uchylony); 
8) wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej; 
9) odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym 
zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem; 
10) kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie 
kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). 

 
2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to także lekarza dentystę oraz felczera w zakresie 
wynikającym z przepisów o zawodzie felczera. 
 
Art.  4.  [Zadośćuczynienie pieniężne; suma pieniężna na cel społeczny]  
1.  W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. 
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2.  W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie 
małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, 
zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu 
cywilnego. 
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do: 

1) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 
2) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych; 
3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia; 
4) zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

 
Art.  5.  [Ograniczenie korzystania z praw pacjenta]  
Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć 
korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na 
możliwości organizacyjne podmiotu. 
 

Rozdział  2 
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

 
Art.  6.  [Zakres prawa do świadczeń zdrowotnych]  
1.  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
2.  Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do 
przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych 
świadczeń. 
3.  Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). 

4.  Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że 
żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne. 
5.  Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, odnotowuje się w dokumentacji 
medycznej. 
6.  Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki 
(położnej). 
 
Art.  7.  [Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego; prawo do uzyskania świadczeń 
zdrowotnych związanych z porodem]  
1.  Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia 
lub życia. 
2.  W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem. 
 
Art.  8.  [Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych]  
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom 
fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się 
zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 
 

Rozdział  3 
Prawo pacjenta do informacji 

 
Art.  9.  [Zakres prawa do informacji]  
1.  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
2.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od 
osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 
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proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach 
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę 
świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. 
3.  Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji 
wymienionych w ust. 2 innym osobom. 
4.  Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa w 
ust. 2. 
5.  Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód 
medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 
6.  W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 
2, w pełnym zakresie. 
7.  Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny 
informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu 
diagnostycznego lub terapeutycznego. 
8.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od 
pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 
 
Art.  10.  [Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia]  
W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej 
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości 
uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 
 
Art.  11.  [Prawo do informacji o prawach pacjenta]  
1.  Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach 
odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu 
ogólnodostępnym. 
2.  Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania indywidualnych 
praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, 
położnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych. 
3.  W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa. 
 
Art.  12.  [Prawo do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych]  
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 
 

Rozdział  3a 
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 

 
Art.  12a.  [Działanie niepożądane produktu leczniczego]  
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym 
zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania 
niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015). 
 

Rozdział  4 
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 

 
Art.  13.  [Zakres prawa do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie]  
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Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu 
świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu 
medycznego. 
 
Art.  14.  [Ograniczenie prawa do zachowania informacji w tajemnicy]  
1.  W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane 
zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 
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 
zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

2a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o 
zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 
3.  Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a, są 
związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. 
4.  Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna 
osoba bliska. 
 

Rozdział  5 
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

 
Art.  15.  [Zakres stosowania przepisów]  
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy 
takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. 
 
Art.  16.  [Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych]  
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej 
zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9. 
 
Art.  17.  [Przedmiot zgody; forma zgody lub sprzeciwu; uprawnienia osób małoletnich, 
ubezwłasnowolnionych, upośledzonych]  
1.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub 
udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 
2.  Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do 
świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku 
przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 
3.  Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub 
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do 
udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W 
takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 
4.  Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się 
osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się 
czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli. 
 
Art.  18.  [Wyrażenie zgody na metody leczenia lub diagnostykę stwarzające podwyższone ryzyko]  
1.  W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do 
wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3. 
2.  Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której 
mowa w art. 9 ust. 2. 
3.  Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
 
Art.  19.  [Udzielanie świadczeń zdrowotnych pomimo sprzeciwu pacjenta]  
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Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku 
zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
 

Rozdział  6 
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 

 
Art.  20.  [Zakres prawa do poszanowania godności i intymności]  
1.  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń 
zdrowotnych. 
2.  Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. 
 
Art.  20a.  [Prawo do leczenia bólu]  
1.  Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 
2.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu 
stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. 
 
Art.  21.  [Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych]  
1.  Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
2.  Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności 
osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w 
dokumentacji medycznej. 
 
Art.  22.  [Obowiązki osób wykonujących zawód medyczny]  
1.  W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek 
postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 
2.  Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu 
tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności 
kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób 
wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego 
do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, 
udzielającej świadczenia zdrowotnego. 
3.  Do osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio art. 13 i 14. 
 

Rozdział  7 
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

 
Art.  23.  [Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej]  
1.  Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu 
świadczeń zdrowotnych. 
2.  Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach 
odrębnych. 
 
Art.  24.  [Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej; przetwarzanie danych]  
1.  W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest 
obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym 
rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 
2.  Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 ust. 1, w celu ochrony 
zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu 
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego 
systemu, są uprawnione: 

1) osoby wykonujące zawód medyczny; 
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2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności 
związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i 
zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych. 

3.  Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z 
pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci 
pacjenta. 
4.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), pod warunkiem zapewnienia 
ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności 
przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane. 
5.  Realizacja umowy, o której mowa w ust. 4, nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w 
dokumentacji medycznej. 
6.  Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 4, jest obowiązany do 
zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją umowy, o której 
mowa w ust. 4. Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta. 
7.  W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez 
podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on 
zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym 
mowa w ust. 1, który powierzył przetwarzanie danych osobowych. 
 
Art.  25.  [Treść dokumentacji medycznej]  
1.  Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 
a) nazwisko i imię (imiona), 
b) datę urodzenia, 
c) oznaczenie płci, 
d) adres miejsca zamieszkania, 
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku 
osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do 
świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego 
miejsca zamieszkania; 

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w 
której udzielono świadczeń zdrowotnych; 
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; 
4) datę sporządzenia. 

 
2.  W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 
31 ust. 1. 
3.  Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym 
nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60). 
 
Art.  26.  [Udostępnianie dokumentacji medycznej]  
1.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 
2.  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub 
osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. 
3.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: 

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości świadczeń zdrowotnych; 
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli; 
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2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia; 
2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą; 
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom 
sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na 
ich wniosek; 
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym 
przez nie postępowaniem; 
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom 
lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym 
Szefom właściwych Agencji; 
8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury 
uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 
9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w 
zakresie prowadzonego postępowania; 
10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o 
zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; 
11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 
12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 
2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. 

3a.  Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i 
innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania 
zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych. 
3b.  Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w 
dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta. 
4.  Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do 
wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację 
osoby, której dokumentacja dotyczy. 
5.  Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy. 
 
Art.  27.  [Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej]  
1.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom 
możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie 
organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu 
dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
5) na informatycznym nośniku danych. 
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2.  Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 
3.  Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w 
formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta 
lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych. 
4.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące 
udostępnianej dokumentacji medycznej: 

1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; 
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej. 

 
Art.  28.  [Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej]  
1.  Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 
2.  Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 887, z późn. zm.). 
2a.  Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w 
związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której 
mowa w art. 67e ust. 1. 
3.  Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych. 
4.  Maksymalna wysokość opłaty za: 

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002, 
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007, 
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 
5.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. 
 
Art.  29.  [Przechowywanie dokumentacji medycznej]  
1.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest 
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, 
która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 
ostatniego wpisu; 
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane 
przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego 
przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy 
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, 
chyba że pacjent odebrał skierowanie; 
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4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez 
okres 22 lat. 

 
2.  Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację 
medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna 
przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie 
upoważnionej przez pacjenta. 
3.  Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem 
archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie 
art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy. 
 
Art.  30.  [Delegacja ustawowa - rodzaje i zakres dokumentacji medycznej]  
1.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów 
dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji 
medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz 
jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w 
zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej 
przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki 
zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, 
rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych 
wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 
 
Art.  30a.  [Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania 
działalności leczniczej]  
1.  W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
przekazuje dokumentację medyczną podmiotom, o których mowa w ust. 2-4 i 7, w sposób zapewniający 
zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych. 
2.  Dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje podmiot, 
który przejął jego zadania. 
3.  W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2, za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji 
medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada: 

1) podmiot tworzący albo sprawujący nadzór - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo instytutu 
badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 
2) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności 
leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej - w przypadku podmiotu leczniczego 
innego niż określony w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej; 
3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych - w przypadku śmierci 
odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej w 
rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

4.  W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych podlegający wykreśleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, 
z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. 
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5.  W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, organ prowadzący rejestr podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z dokumentacją medyczną, na koszt podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych podlegającego wykreśleniu. 
6.  Do należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
7.  W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji 
medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej 
odpowiada wojewoda. 
8.  Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 9. 
9.  1  Dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej 
jest przechowywana i udostępniana przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą 
w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 
10 tej ustawy. 
10.  Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 7, mogą zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych oraz 
prawa do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane. 
11.  Osoby, które w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie ust. 10 uzyskały dostęp do informacji 
związanych z pacjentem, są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po śmierci pacjenta. 
12.  W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez 
podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on 
obowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym 
mowa w ust. 3 i 7, który powierzył przetwarzanie tych danych. 
13.  Przepisy art. 13, art. 14, art. 23, art. 24 i art. 26-29 oraz przepisy wydane na podstawie art. 30 stosuje się 
odpowiednio do podmiotów, które przechowują i udostępniają dokumentację medyczną po zaprzestaniu 
wykonywania działalności leczniczej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 
 

Rozdział  8 
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 

 
Art.  31.  [Wniesienie sprzeciwu do Komisji Lekarskiej]  
1.  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma 
wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 
2.  Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem 
Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o 
stanie zdrowia pacjenta. 
3.  Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o 
których mowa w ust. 1. 
4.  W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła. 
5.  Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania 
pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. 
6.  Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu tej komisji. 
7.  Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. 
8.  Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
9.  Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w przypadku postępowania odwoławczego w odniesieniu do opinii i orzeczeń, 
uregulowanego w odrębnych przepisach. 
 
Art.  32.  [Komisja Lekarska]  
1.  W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta z listy, o której 
mowa w ust. 2, w tym dwóch tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie, o których 
mowa w art. 31 ust. 1. 
2.  Konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowują raz w roku w 
terminie do dnia 30 marca, listę lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami Komisji 
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Lekarskiej. Lista zawiera imiona i nazwiska lekarzy, ich numery telefonów i adresy korespondencyjne oraz adresy 
poczty elektronicznej, jeżeli je posiadają. 
2a.  Wpisanie lekarza na listę, o której mowa w ust. 2, wymaga uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody. 
2b.  Lekarz może odmówić udziału w Komisji Lekarskiej z ważnych powodów. Uporczywe uchylanie się od 
udziału w Komisji Lekarskiej albo od wydania opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7, powoduje skreślenie z listy, 
o której mowa w ust. 2. 
3.  Z tytułu uczestnictwa w Komisji Lekarskiej lekarzowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Rzecznik Praw 
Pacjenta. 
3a.  Członkom Komisji Lekarskiej przysługuje zwolnienie od pracy w dniu jej posiedzenia, bez zachowania prawa 
do wynagrodzenia. 
4.  Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji 
Rzecznika Praw Pacjenta. 
5.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób działania Komisji Lekarskiej uwzględniając efektywność realizacji praw pacjenta. 
 

Rozdział  9 
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

 
Art.  33.  [Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami]  
1.  Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. 
2.  Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1. 
 
Art.  34.  [Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej]  
1.  Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
2.  Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i 
połogu. 
 
Art.  35.  [Ponoszenie kosztów realizacji prawa do kontaktu z innymi osobami o prawa do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej]  
1.  Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw 
skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 
2.  Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając 
rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. 
3.  Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w 
lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 
 

Rozdział  10 
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 

 
Art.  36.  [Zakres podmiotowy prawa do opieki duszpasterskiej]  
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki 
duszpasterskiej. 
 
Art.  37.  [Umożliwienie kontaktu z duchownym w razie pogorszenia się stanu zdrowia]  
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest 
obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. 
 
Art.  38.  [Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej]  
Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej. 
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Rozdział  11 
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

 
Art.  39.  [Zakres podmiotowy i koszty realizacji prawa do przechowywania rzeczy wartościowych w 
depozycie]  
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do 
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 
Art.  40.  [Delegacja ustawowa - warunki prowadzenia depozytu]  
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu, 
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, 
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów 

- uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39. 
 

Rozdział  12 
Rzecznik Praw Pacjenta 

 
Art.  41.  [Cel działania Rzecznika Praw Pacjenta]  
W celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych ustanawia się 
Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej „Rzecznikiem”. 
 
Art.  42.  [Rzecznik Praw Pacjenta jako organ administracji rządowej]  
1.  Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów 
określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. 
2.  Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika. 
3.  Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej „biurem”. 
 
Art.  43.  [Kwalifikacje do objęcia stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta]  
1.  Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: 

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie; 
3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika; 
4) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika. 

 
2.  Rzecznik nie może: 

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych 
zajęć zawodowych; 
2) należeć do partii politycznej; 
3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu. 

 
Art.  44.  [Nabór na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta]  
1.  Rzecznik jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 
konkurencyjnego naboru. 
2.  Informację o naborze na stanowisko Rzecznika ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 
powszechnie dostępnym w siedzibie biura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) i 
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres biura; 
2) określenie stanowiska; 
3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy, wynikające z przepisów prawa; 
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
5) wskazanie wymaganych dokumentów; 
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6) termin i miejsce składania dokumentów; 
7) informację o metodach i technikach naboru. 

3.  Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w 
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
4.  Nabór na stanowisko Rzecznika przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 
liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. 
W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 
5.  Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana na zlecenie zespołu 
przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 
6.  Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 
7.  W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia Prezesowi Rady 
Ministrów. 
8.  Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres biura; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu 
spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
6) skład zespołu. 

9.  Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, 
o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres biura; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

10.  Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze 
oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
 
Art.  45.  [Odwołanie Rzecznika Praw Pacjenta]  
Rzecznik jest odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik pełni obowiązki do dnia powołania następcy. 
 
Art.  46.  [Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta]  
1.  Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców. 
2.  Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców Rzecznika na wniosek Rzecznika. 
3.  Zastępcą Rzecznika może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: 

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe; 
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie; 
3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji zastępcy Rzecznika; 
4) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji zastępcy Rzecznika. 

4.  Jeden z zastępców Rzecznika jest obowiązany posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk 
medycznych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
5.  Zastępca Rzecznika nie może: 

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych 
zajęć zawodowych; 
2) należeć do partii politycznej; 
3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu. 

 
Art.  47.  [Zakres działania Rzecznika Praw Pacjenta]  
1.  Do zakresu działania Rzecznika należy: 

1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów; 
2) prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53; 
3) w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55; 
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4) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw 
pacjenta; 
5) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie 
lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta; 
6) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie 
praw pacjenta; 
7) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w 
szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia; 
8) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom 
zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; 
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych 
należy ochrona praw pacjenta; 
9a) współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych; 
10) analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia 
wymagających naprawy; 
11) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów. 

 
2.  Organy i instytucje, do których Rzecznik zwrócił się z wnioskami określonymi w ust. 1 pkt 5 i 8, są obowiązane 
ustosunkować się do tych wniosków w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
 
Art.  48.  [Zwrócenie się RPP do RPO o podjęcie działań]  
Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z 
zakresu ich kompetencji. 
 
Art.  49.  [Łączenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta z innymi funkcjami]  
Rzecznik i zastępcy Rzecznika nie mogą prowadzić działalności niedającej się pogodzić ze sprawowanym 
urzędem. 
 
Art.  50.  [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego]  
1.  Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą 
naruszenie praw pacjenta, obejmującą w szczególności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 
2) oznaczenie pacjenta, którego praw sprawa dotyczy; 
3) zwięzły opis stanu faktycznego. 

 
2.  Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat. 
3.  Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w szczególności 
uzyskane informacje co najmniej uprawdopodabniające naruszenie praw pacjenta. 
 
Art.  51.  [Analiza wniosku]  
Rzecznik po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem może: 

1) podjąć sprawę, 
2) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu lub pacjentowi środków prawnych, 
3) przekazać sprawę według właściwości, 
4) nie podjąć sprawy 

- zawiadamiając o tym wnioskodawcę i pacjenta, którego sprawa dotyczy. 
 
Art.  52.  [Podjęcie sprawy]  
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 51 pkt 1, Rzecznik może: 

1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające; 
2) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, 
prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami. 

 
2.  Prowadząc postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Rzecznik ma prawo: 

1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu; 
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1a) żądać złożenia wyjaśnień oraz zapewnienia dostępu do dokumentów, przez podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych; 
2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy 
administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji pozarządowych, społecznych i 
zawodowych, oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy 
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządów zawodów 
medycznych; 
3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy 
ścigania oraz żądać do wglądu w biurze akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania, po 
zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia; 
4) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 

3.  Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych pacjenta, w tym także wobec organów 
władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony praw tego pacjenta, chyba że przepisy odrębne stanowią 
inaczej. 
 
Art.  53.  [Czynności po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego]  
1.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik może: 

1) wyjaśnić wnioskodawcy i pacjentowi, którego sprawa dotyczy, że nie stwierdził naruszenia praw pacjenta; 
2) skierować wystąpienie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, organu, organizacji lub 
instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie praw pacjenta; wystąpienie takie nie może naruszać 
niezawisłości sędziowskiej; 
3) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie 
środków przewidzianych w przepisach prawa. 

 
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Rzecznik informuje o niestwierdzeniu naruszenia praw pacjenta 
także podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, którego zarzut naruszenia tych praw dotyczył. 
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
3a.  W przypadku utrzymania w mocy rozstrzygnięcia Rzecznika wydanego po rozpatrzeniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
4.  W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Rzecznik formułuje opinie lub wnioski co do sposobu 
załatwiania sprawy, a także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji 
służbowych. 
5.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane 
wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, 
poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W przypadku gdy Rzecznik nie 
podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwego organu nadrzędnego z wnioskiem o zastosowanie 
środków przewidzianych w przepisach prawa. 
 
Art.  54.  [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a.]  
W zakresie nieuregulowanym w art. 49-53 do postępowania prowadzonego przez Rzecznika stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
Art.  55.  [Uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w postępowaniach cywilnych]  
W sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach 
odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony: 

1) żądać wszczęcia postępowania, 
2) brać udział w toczącym się postępowaniu 

- na prawach przysługujących prokuratorowi. 
 
Art.  56.  [Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego]  
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882) są pracownikami biura i wykonują swoje zadania 
przy pomocy tego biura. 
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Art.  57.  [Statut biura Rzecznika Praw Pacjenta]  
Organizację biura i jego szczegółowy sposób działania określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa 
Rady Ministrów. 
 
Art.  58.  [Roczne sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta]  
1.  Rzecznik przedstawia corocznie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 31 lipca roku następnego, 
sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.  Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku 
następnego, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie tego sprawozdania. 
 

Rozdział  13 
Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 

 
Art.  59.  [Charakterystyka i zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów]  
1.  Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się: 

1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 
2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku 

- mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem 
osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych. 
 
2.  Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. 
3.  Ochrona zbiorowych praw pacjentów przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, 
w szczególności z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o ochronie konkurencji i 
konsumentów oraz przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 
Art.  60.  [Strony postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów]  
Stroną postępowania jest każdy, kto wnosi o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa 
pacjentów lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania takiej praktyki. Do 
wnoszącego o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów stosuje się przepisy art. 
50 ust. 1 i 2. 
 
Art.  61.  [Uprawnienie Rzecznika Praw Pacjenta do żądania przedstawienia dokumentów]  
1.  W postępowaniu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Rzecznik ma prawo 
żądać przedstawienia dokumentów oraz wszelkich informacji dotyczących okoliczności stosowania praktyk, co do 
których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mają charakter praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania żądania. 
2.  Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) wskazanie zakresu informacji; 
2) wskazanie celu żądania; 
3) wskazanie terminu udzielenia informacji; 
4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd. 

3.  Każdy ma prawo składania na piśmie - z własnej inicjatywy lub na prośbę Rzecznika - wyjaśnień odnoszących 
się do istotnych okoliczności sprawy dotyczącej naruszenia praw pacjentów. 
 
Art.  62.  [Wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa 
pacjentów]  
Rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
prawa pacjentów i zawiadamia o tym strony. 
 
Art.  63.  [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa 
pacjentów]  
1.  Rzecznik odmawia, w drodze decyzji, wszczęcia postępowania, jeżeli działanie lub zaniechanie w sposób 
oczywisty nie spełnia przesłanek określonych w art. 59 ust. 1 lub jeżeli wnoszący o wydanie decyzji o uznaniu 
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praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nie uprawdopodobnił pozbawienia pacjentów ich praw lub 
ograniczenia tych praw. 
2.  Rzecznik może odmówić, w drodze decyzji, wszczęcia postępowania, jeżeli uzna to za uzasadnione. 
 
Art.  64.  [Wydanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów]  
1.  W przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów 
nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw 
pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 
2.  W decyzji, o której mowa w ust. 1, Rzecznik może nałożyć na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
albo organizatora strajku obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji działań 
niezbędnych do zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów lub usunięcia skutków naruszenia 
zbiorowych praw pacjentów. 
3.  Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo 
organizator strajku zaprzestał stosowania praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1. 
4.  W przypadku określonym w ust. 3 Rzecznik wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa 
pacjentów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. 
5.  Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, spoczywa na podmiocie udzielającym świadczeń 
zdrowotnych albo organizatorze strajku. 
 
Art.  65.  [Ostateczność decyzji; stosowanie przepisów k.p.a.]  
Decyzje Rzecznika są ostateczne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału i rozdziału 14 
do postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
Art.  66.  [Skarga do sądu administracyjnego]  
1.  Na decyzję Rzecznika przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
2.  Sąd administracyjny rozpatruje skargę niezwłocznie. 
 
Art.  67.  [Roczny termin na wszczęcie sprawy o uznanie praktyki za naruszającą zbiorowe prawa 
pacjentów]  
Nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, jeżeli od 
końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok. 
 

Rozdział  13a 
Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych 

 
Art.  67a.  [Zakres stosowania przepisów]  
1.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z 
aktualną wiedzą medyczną: 

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się 
do rozwoju choroby, 
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego 

- zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”. 
 
2.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 
 
Art.  67b.  [Podmioty składające wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego]  
1.  W przypadku: 

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, o których mowa w art. 67a ust. 1 - pacjent lub jego 
przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego, 
2) śmierci, o której mowa w art. 67a ust. 1 - wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć 
spadkobiercy pacjenta 
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- zwani dalej „podmiotami składającymi wniosek”. 
 
2.  Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 
67e ust. 1: 

1) zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o 
przestępstwo; 
2) nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie 
osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej 
sprawie. 

3.  W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, postępowanie przed wojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, podejmuje się z urzędu. 
 
Art.  67c.  [Termin wniesienia i adresat wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego]  
1.  Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do 
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. 
1a.  W przypadku gdy wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, do której wpłynął 
wniosek, jest niewłaściwa, niezwłocznie przekazuje wniosek do właściwej wojewódzkiej komisji do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych, zawiadamiając o tym podmiot składający wniosek. 
2.  Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o 
zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 
1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące 
zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. 
3.  Złożenie wniosku, w wyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o 
której mowa w art. 67e ust. 1, wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia 
roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. 
4.  W przypadku śmierci pacjenta, o której mowa w art. 67a ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 2, nie biegnie do 
dnia zakończenia postępowania spadkowego. 
 
Art.  67d.  [Treść i załączniki do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego]  
1.  Wniosek zawiera: 

1) dane pacjenta: 
a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada; 

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy; 
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy; 
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, jeżeli dotyczy; 
5) adres do doręczeń; 
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: 

a) firmę, 
b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy; 

7) uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, oraz szkody 
majątkowej lub niemajątkowej; 
8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć 
pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1; 
9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż określona w art. 67k ust. 7. 

 
2.  Do wniosku dołącza się: 

1) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku; 
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3; 
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3) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, o którym mowa w art. 67b ust. 1 pkt 2, oraz 
pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co 
najmniej jednego z nich. 

3.  Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów 
postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 
4.  Opłatę, o której mowa w ust. 3, uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. 
5.  Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu 
wniosek. 
6.  Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 
o której mowa w art. 67e ust. 1, przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego 
szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2. 
Kierownik tego podmiotu i ubezpieczyciel przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z 
akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości 
odszkodowania i zadośćuczynienia. 
 
Art.  67e.  [Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych]  
1.  Tworzy się wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane dalej „wojewódzkimi 
komisjami”. Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego. 
2.  Wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej. 
3.  W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym: 

1) 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie 
nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień 
naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, 
2) 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, 
którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub 
tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych 

- którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych. 
4.  Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba: 

1) prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
2) prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej; 
3) wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego. 

5.  Spośród członków wojewódzkiej komisji: 
1) 14 członków powołuje wojewoda, przy czym: 

a) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe 
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę 
na terenie województwa, 
b) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy 
adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa, 
c) 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne 
działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta; 

2) po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik. 
6.  Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zgłaszają, a minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik 
powołują, kandydatów na członków wojewódzkiej komisji nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji 
wojewódzkiej komisji, a w przypadku odwołania członka wojewódzkiej komisji przed upływem kadencji - w 
terminie wyznaczonym przez wojewodę. 
7.  Kadencja wojewódzkiej komisji wynosi 6 lat. W przypadku gdy członek wojewódzkiej komisji zostanie 
odwołany przed upływem kadencji na podstawie ust. 9, kadencja członka powołanego na jego miejsce upływa z 
dniem upływu kadencji wojewódzkiej komisji. 
8.  Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci członka wojewódzkiej komisji. 
9.  Członka wojewódzkiej komisji odwołuje, przed upływem kadencji, organ, który go powołał, w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska; 
2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań; 
3) zaistnienia okoliczności określonych w art. 67g ust. 1; 
4) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 67g ust. 4; 
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5) zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4; 
6) uchylania się od wykonywania obowiązków członka wojewódzkiej komisji albo ich nieprawidłowego 
wykonywania. 

10.  O powołaniu na członka wojewódzkiej komisji oraz o terminach jej posiedzeń informuje się pracodawcę tej 
osoby. 
11.  Pracami wojewódzkiej komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków na pierwszym 
posiedzeniu większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 jej członków, w głosowaniu tajnym. 
11a.  Przewodniczący wojewódzkiej komisji dokonuje oceny wniosku pod względem spełnienia wymogów 
formalnych. 
12.  Termin pierwszego posiedzenia wojewódzkiej komisji wyznacza wojewoda. Pierwszemu posiedzeniu, do 
czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 11, przewodniczy członek wojewódzkiej komisji 
wyznaczony przez wojewodę. 
13.  Wojewódzka komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, przy czym: 

1) uchwały wojewódzkiej komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi 
inaczej; 
2) w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego; 
3) członek wojewódzkiej komisji nie może wstrzymać się od głosu; 
4) wojewódzka komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane. 

 
Art.  67f.  [Skład orzekający wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych]  
1.  Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4-osobowym. 
2.  Skład orzekający wojewódzkiej komisji, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez 
przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego 
z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji, przy czym 2 członków składu orzekającego spełnia 
wymagania, o których mowa w art. 67e ust. 3 pkt 1, a 2 członków składu orzekającego spełnia wymagania, o 
których mowa w art. 67e ust. 3 pkt 2. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z przyczyn określonych 
w art. 67g ust. 2. 
2a.  W przypadku gdy z powodu wyłączenia członków wojewódzkiej komisji, o którym mowa w art. 67g ust. 2 
albo w art. 67j ust. 8 zdanie drugie, nie jest możliwe wyznaczenie składu orzekającego, przewodniczący 
wojewódzkiej komisji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku, informuje o tym 
Rzecznika. 
2b.  Rzecznik, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, wskazuje 
wojewódzką komisję właściwą do rozpatrzenia wniosku, mając na uwadze zapewnienie możliwie dogodnych 
warunków dojazdu dla uczestników postępowania. 
2c.  Wojewódzka komisja, do której wpłynął wniosek, przekazuje całość dokumentacji sprawy wojewódzkiej 
komisji wskazanej przez Rzecznika, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wskazania. 
3.  Pracami składu orzekającego kieruje przewodniczący. Termin pierwszego posiedzenia składu orzekającego oraz 
jego przewodniczącego wyznacza przewodniczący wojewódzkiej komisji. 
 
Art.  67g.  [Konflikt interesów członka składu orzekającego]  
1.  Członkowie składu orzekającego, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej nie mogą być: 

1) właścicielami, osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z podmiotem leczniczym prowadzącym szpital 
lub z ubezpieczycielem, o których mowa w art. 67i ust. 2, oraz członkami organów tego podmiotu lub 
ubezpieczyciela; 
2) członkami organów oraz osobami zatrudnionymi w podmiocie tworzącym w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, jeżeli podmiot ten utworzył podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, który 
prowadzi szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 1; 
3) posiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego w spółkach 
handlowych będących podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 1, 
oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2. 

 
2.  Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu w postępowaniu w sprawach, w których: 

1) jest podmiotem składającym wniosek lub pozostaje z tym podmiotem w takim stosunku prawnym, że wynik 
postępowania przed wojewódzką komisją ma wpływ na jego prawa i obowiązki; 
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2) pozostaje z podmiotem składającym wniosek w takim stosunku osobistym, że wywołuje to wątpliwości co 
do jego bezstronności; 
3) podmiotem składającym wniosek jest jego małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny 
boczny do czwartego stopnia i powinowaty boczny do drugiego stopnia; 
4) podmiot składający wniosek jest związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) był lub jest pełnomocnikiem albo przedstawicielem ustawowym podmiotu składającego wniosek. 

3.  Powody wyłączenia członka składu orzekającego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
4.  Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie wojewódzkiej komisji składają oświadczenie o braku 
okoliczności określonych w ust. 1 i 2, zwane dalej „oświadczeniem o braku konfliktu interesów”. 
5.  Członkowie wojewódzkiej komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania 
przed komisją informacji dotyczących pacjenta, w tym także po ustaniu członkostwa w komisji. 
6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do osób niebędących członkami wojewódzkiej komisji, którym komisja 
zleciła przygotowanie opinii. 
7.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o braku konfliktu 
interesów, mając na celu uzyskanie pełnych informacji o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2. 
 
Art.  67h.  [Wynagrodzenie członków składu orzekającego]  
1.  Członkom składu orzekającego przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 430 zł za udział w posiedzeniu; 
2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 
3) zwolnienie od pracy w dniu posiedzenia komisji, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 

 
2.  Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega waloryzacji z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przyjętego w ustawie budżetowej. 
3.  Działalność wojewódzkiej komisji jest finansowana z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji 
właściwego wojewody. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala właściwy wojewoda. 
 
Art.  67i.  [Postępowanie przed wojewódzką komisją]  
1.  Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda 
majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. 
2.  W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i 
głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel: 

1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o 
ustalenie zdarzenia medycznego; 
2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. 

3.  O terminie posiedzenia zawiadamia się podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego 
prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 2. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na 7 
dni przed terminem posiedzenia. 
4.  W celu wydania orzeczenia wojewódzka komisja może wzywać do złożenia wyjaśnień: 

1) podmiot składający wniosek; 
2) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek; 
3) osoby, które wykonywały zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz inne osoby, 
które były w nim zatrudnione lub w inny sposób z nim związane, w okresie, w którym zgodnie z wnioskiem 
miało miejsce zdarzenie medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby, które mogą posiadać 
informacje istotne dla prowadzonego przed wojewódzką komisją postępowania; 
4) ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2. 

Wezwanie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 
5.  W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek 
oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz 
ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2. Wojewódzka komisja może także w zakresie 
prowadzonego postępowania: 

1) żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji 
medycznej; 
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2) przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital; 
3) dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. 

6.  Z czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, sporządza się protokół, który podpisują członkowie 
wojewódzkiej komisji oraz osoby uczestniczące w tych czynnościach. Odmowę lub niemożność podpisania 
stwierdza się w protokole. 
6a.  W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej na posiedzenie w celu złożenia 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, albo zeznań w charakterze świadka, wojewódzka komisja może pominąć 
dowód z tych wyjaśnień albo zeznań, jeśli miałyby one dotyczyć okoliczności już ustalonych w sposób niebudzący 
wątpliwości na podstawie innych dowodów. 
7.  Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga wiadomości 
specjalnych, wojewódzka komisja zasięga opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny z listy, o której mowa w art. 
32 ust. 2, albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia. 
 
Art.  67j.  [Orzeczenie wojewódzkiej komisji]  
1.  Wojewódzka komisja po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego 
braku, wraz z uzasadnieniem. 
2.  Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 4 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. 
3.  Orzeczenie wojewódzkiej komisji zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich 
członków składu orzekającego. 
4.  Orzeczenie wojewódzkiej komisji sporządzone w dwóch egzemplarzach podpisuje cały skład orzekający. 
Członek składu orzekającego, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i jest 
obowiązany uzasadnić je na piśmie w terminie umożliwiającym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie, 
o którym mowa w ust. 5. 
5.  Przewodniczący składu orzekającego na posiedzeniu wojewódzkiej komisji, na którym wydano orzeczenie, 
ogłasza jego treść, przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia. W terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia 
sporządza się jego uzasadnienie. 
6.  Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się: 

1) podmiotowi składającemu wniosek, 
2) kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, o których mowa w art. 
67i ust. 2 

- nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 5. 
7.  W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi składającemu wniosek, 
kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, o których mowa w art. 67i ust. 
2, przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
8.  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego 
otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział 
w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. Przepisy ust. 1, 3-6 oraz art. 67g-67i stosuje się. 
9.  Wojewódzka komisja zawiadamia podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o 
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7. 
 
Art.  67k.  [Działania ubezpieczyciela po wydaniu orzeczenia przez wojewódzką komisję; wysokość 
odszkodowania i zadośćuczynienia]  
1.  W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji. 
2.  Ubezpieczyciel, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od dnia: 

1) otrzymania zawiadomienia określonego w art. 67j ust. 9, 
2) doręczenia orzeczenia wojewódzkiej komisji o zdarzeniu medycznym wydanego w wyniku złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

- przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Propozycja nie 
może być wyższa niż maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia określona w ust. 7. 
3.  W przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie, o którym mowa w ust. 2, propozycji 
odszkodowania i zadośćuczynienia, ubezpieczyciel jest obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we 
wniosku, nie wyższej niż określona w ust. 7. 
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4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wojewódzka komisja wystawia zaświadczenie, w którym stwierdza 
złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt 
nieprzedstawienia propozycji, o której mowa w ust. 3. Zaświadczenie stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II 
tytułu I części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się. 
5.  Podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji określonej w ust. 2 składa, za 
pośrednictwem wojewódzkiej komisji, ubezpieczycielowi oświadczenie o jej przyjęciu albo odrzuceniu. 
6.  Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji określonej w ust. 2 podmiot składający wniosek składa 
oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie 
szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Oświadczenie złożone przez spadkobiercę reprezentującego 
pozostałych spadkobierców, o których mowa w art. 67d ust. 2 pkt 3, jest skuteczne wobec pozostałych. 
7.  Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia 
medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku: 

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100 000 zł; 
2) śmierci pacjenta - wynosi 300 000 zł. 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia przedstawiona przez 
ubezpieczyciela stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu I części trzeciej Kodeksu postępowania 
cywilnego stosuje się. 
9.  Przedstawienie przez ubezpieczyciela propozycji, o której mowa w ust. 2, lub wypłata przez niego 
odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu 
cywilnym. 
10.  Przepisy ust. 1-9 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 11, w zakresie w jakim dotyczą ubezpieczyciela, 
stosuje się do podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w przypadku: 

1) wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których 
skutki są objęte umową ubezpieczenia, o której mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2, albo niezawarcia tej umowy. 
2) (uchylony). 

11.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 7, 
oraz jego wysokość w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń 
medycznych, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony interesów pacjenta oraz koniecznością przejrzystości 
w ustalaniu ich wysokości. 
 
Art.  67l.  [Wycofanie wniosku; umorzenie postępowania; koszty postępowania]  
1.  Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania 
orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 67j ust. 8. 
2.  Wojewódzka komisja umarza postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w 
przypadku: 

1) określonym w ust. 1; 
2) śmierci podmiotu składającego wniosek; 
3) cofnięcia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 67d ust. 2 pkt 3. 

3.  Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi: 
1) podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego; 
2) podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym; 
3) ubezpieczyciel - w przypadku, o którym mowa w art. 67k ust. 3. 

4.  Wysokość kosztów postępowania wojewódzka komisja ustala w orzeczeniu. Kwotę stanowiącą równowartość 
kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. 
5.  Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią: 

1) opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3; 
2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez 
wojewódzką komisję; 
3) wynagrodzenie za sporządzenie opinii. 

Wpływy z kosztów stanowią dochód budżetu państwa. 
6.  Wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie 
obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela. 
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7.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowaną wysokość 
poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją, mając na celu zrównoważenie interesów 
pacjentów oraz szpitali. 
 
Art.  67m.  [Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji]  
1.  Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 
dni od dnia: 

1) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 67j ust. 7, 
2) otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 
67j ust. 8 

- wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargę można oprzeć 
wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed wojewódzką komisją. 
 
2.  W sprawie skargi orzeka, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, wojewódzka komisja w składzie 6-
osobowym. Przepisy art. 67c ust. 1, art. 67f ust. 2 i 3 oraz art. 67g, 67h i art. 67j ust. 8 zdanie drugie stosuje się 
odpowiednio. 
 
Art.  67n.  [Przechowywanie oświadczeń o braku konfliktu interesów, protokołów oraz orzeczeń]  
1.  Oświadczenia o braku konfliktu interesów, protokoły oraz orzeczenia wraz z uzasadnieniem są przechowywane 
przez właściwego wojewodę przez okres 10 lat, z wyłączeniem dokumentacji medycznej zgromadzonej w 
postępowaniu, która po zakończeniu postępowania jest zwracana podmiotowi składającemu wniosek na jego 
żądanie albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 
2.  Po zakończeniu postępowania wojewódzka komisja informuje podmiot składający wniosek o prawie 
wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, z żądaniem zwrotu dokumentacji medycznej, o 
której mowa w ust. 1. 
3.  W przypadku umorzenia postępowania z powodu śmierci podmiotu składającego wniosek dokumentacja 
medyczna, o której mowa w ust. 1, jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego 
dotyczyła. 
4.  Wojewoda ma prawo przetwarzania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zakresie koniecznym do realizacji 
zadania określonego w ust. 1. 
 
Art.  67o.  [Stosowanie przepisów k.p.c.]  
W zakresie nieuregulowanym przepisami art. 67a-67m do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 50, 51, 531, 102, 131, 133-143, 150, 156, 157-158, 162, 164-172, 173-174, art. 180 § 1 
pkt 1 i 3, art. 181 pkt 2, art. 206 § 1, art. 207 § 1, art. 210-213, 216, 217, 224, 225, 227-237, 240-242, 244-257, 
258-273, 277, 280-289, 299-300, 316, 350, 353, 4245 i 4248-42412 Kodeksu postępowania cywilnego. 
 
Art.  67p.  [Informacje przekazywane ministrowi i Rzecznikowi przez wojewodę]  
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi, na koniec każdego kwartału 
oraz na każde żądanie tych organów, informacje dotyczące liczby: 

1) wniosków, które wpłynęły do wojewódzkiej komisji, w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz 
skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji; 
2) wniosków, które zostały pozostawione bez rozpoznania na podstawie art. 67d ust. 5; 
3) wniosków, które stanowią lub będą stanowiły przedmiot prac wojewódzkiej komisji, ze wskazaniem 
przedmiotu wniosku, wnioskowanej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia; 
4) zakończonych postępowań ze wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia; 
5) postanowień o zasięgnięciu opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7, wraz z podaniem specjalizacji lekarza 
wydającego opinię; 
6) posiedzeń komisji ze wskazaniem liczby tych, które miały charakter organizacyjny. 

 
Rozdział  14 

Kary pieniężne 
 
Art.  68.  [Kara pieniężna za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia 
zbiorowych praw pacjenta]  
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Rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku, w drodze decyzji, karę 
pieniężną do wysokości 500 000 złotych w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji, o której mowa w 
art. 64 ust. 1, w terminie w niej wskazanym. 
 
Art.  69.  [Kara pieniężna za nieprzekazanie informacji Rzecznikowi Praw Pacjenta]  
W przypadku nieprzekazania na żądanie Rzecznika dokumentów oraz informacji, o których mowa w art. 61, Rzecznik 
nakłada, w drodze decyzji, na podmiot, do którego skierowano żądanie, karę pieniężną do wysokości 50 000 złotych. 
 
Art.  69a.  [Niedopełnienie obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu 
wykonywania działalności leczniczej]  
1.  W przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu 
wykonywania działalności leczniczej, o których mowa w art. 30a, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na ostatniego kierownika podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, likwidatora albo syndyka karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
2.  W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa 
okręgowa rada lekarska. 
3.  W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa 
okręgowa rada pielęgniarek i położnych. 
4.  Do uchwał, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące 
decyzji administracyjnych. 
5.  Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy do spraw zdrowia. 
6.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna 
stała się ostateczna. 
7.  Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
uwzględnia rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. 
8.  Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek za 
zwłokę od zaległości podatkowych. 
 
Art.  70.  [Ustalenie wysokości kary pieniężnej]  
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 68 i 69, należy uwzględnić w szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 
 
Art.  71.  [Przeznaczenie środków z kar pieniężnych; ściągnięcie kary pieniężnej]  
1.  Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 68 i 69, stanowią dochód budżetu państwa. 
1a.  Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 69a, stanowią: 

1) dochód budżetu państwa - w przypadku podmiotów leczniczych; 
2) przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej - w przypadku praktyk zawodowych lekarzy; 
3) przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek. 

2.  Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

Rozdział  15 
Przepis końcowy 

 
Art.  72.  [Wejście w życie ustawy]  
Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. 
1 Art. 30a ust. 9 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1524) zmieniającej nin. ustawę z 
dniem 25 sierpnia 2017 r. 
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Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PRZYRZECZENIE 

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam: 

1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. 
2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć                     

w procesie terapeutycznym. 
3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, 

stan majątkowy i inne różnice. 
4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. 
5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem                        

i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim 
dobro pacjenta. 

6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie 
doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. 

7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki                          

i położne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu. 
2. Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych 

działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej. 
3. Pielęgniarka/położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż zawodu                     

i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie. 
4. Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla 

zdrowia ludzkiego. 
5. Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność                       

za swoje działania. 
6. Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie                         

i zdrowie mogą być zagrożone. 
7. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/położnej w 

zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i administracyjno–organizacyjnej powinny 
uwzględniać powyższe zasady ogólne. 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
I. Pielęgniarka/położna a pacjent 
 
1. Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do: 

a. udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami, 
b. udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia, 
c. udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania. 

2. We współpracy z pacjentem pielęgniarka / położna powinna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, 
cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. 

3. Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta: 
a. respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń 

medycznych, 
b. realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować 
c. poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego 

decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie. 
4. Pielęgniarkę/położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o pacjencie i jego 

środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej. 
5. Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną, w miarę potrzeby pomaga rodzinie                      

w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego postępowania 
pielęgnacyjnego. 
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6. Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/położna umożliwia kontakt z duchownym, stwarzając w 
miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki. 

7. Pielęgniarka/położna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną opiekę 
terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego wartości. 

8. Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu. 
9. Pielęgniarka/położna, nie może żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia ani też uzależniać swych 

usług od uzyskania korzyści materialnych. 
 
II. Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka 
 
1. Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
2. Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie 

umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia 
pacjenta. 

3. Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz 
związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta. 

4. Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej                      
i zabezpieczenia dokumentów. 

5. Przekazywanie przez pielęgniarkę/położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym członkom zespołu 
terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej. 

6. Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które 
są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi. 

7. Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia. 
8. Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza 

w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie powinna powiadomić o tym 
odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego. 

9. Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji 
pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, przysparzając tym samym prestiżu 
zawodowi. 

10. Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości w rozwoju badań naukowych                    
z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej. 

11. Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej 
powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie. 

12. Pielęgniarka/położna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować złą 
opinię o zawodzie. 

13. Pielęgniarka/położna powinna otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać o pozytywny wizerunek 
zawodu. 

14. Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować z organizacjami mającymi cele 
sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi. 

15. Pielęgniarka/położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo -badawcze związane                                      
z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia i publikacje. Publikacje te powinny być rzetelne                           
i pozbawione znamion sensacji. 

 
III. Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych 
 
1. Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest 

zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie. 
2. Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy 

samorządu zawodowego. 
3. Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie 

i solidarności zawodowej. Powinni oni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie pomocą. Wzajemna 
ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją w pierwszej 
kolejności osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji                                     i powtarzających się 
błędów pielęgniarka/położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednictwem właściwej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
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IV. Pielęgniarka/położna a współpracownicy 
 
1. Pielęgniarka/położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać młodszym koleżankom 

i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym 
obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, 
rzetelności, pracowitości i dokładności. 

2. Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu 
terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich. 

3. Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady etyki zawodowej, 
czuwając nad ich adaptacją zawodową. 

4. Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna. 
5. Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie 

odpowiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych. 
6. Pielęgniarka/położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podjęte przez siebie 

działania wynikające z procesu pielęgnowania. 
 
V. Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa 
 
1. Pielęgniarka/położna zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć                             

w zwalczaniu przejawów patologii społecznej. 
2. Pielęgniarka/położna powinna brać czynny udział w życiu społecznym i w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez naukę za bezwartościowe                          
i szkodliwe dla zdrowia. 

 
VI. Przepisy końcowe 
 
1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej 

Polskiej pielęgniarka/położna powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w: 
a. ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, 
b. orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
c. uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki                    

i dobrym obyczajem. 
2. Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek                                

i Położnych. 
3. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 
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RODO w ochronie zdrowia 
przewodnik po zmianach w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych 

 
Łokaj Maciej  
 
Celem niniejszego komentarza jest syntetyczne przedstawienie zmian w zakresie ochrony danych osobowych związanych z 
rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
Poniższe opracowanie nie prezentuje wszystkich zmian, a jedynie koncentruje się na tych, które mają istotne znaczenia z 
punktu widzenia funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem całkowicie nowych rozwiązań 
prawnych. Autor komentarza przedstawia w pierwszej kolejności ogólne założenia nowego unijnego aktu prawnego, a 
następnie omawia poszczególne kluczowe zmiany, akcentując na koniec niezwykle ważne zagadnienie administracyjnych kar 
pieniężnych, które w ramach unijnego rozporządzenia są szczególnie dotkliwe. 
 
Kiedy wchodzą w życie nowe regulacje? 
W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
nazywane dalej RODO. Już na wstępie należy wyjaśnić czytelnikom, iż w przypadku RODO konieczne jest wyraźne 
rozróżnienie daty wejścia w życie rozporządzenia, tj. 25 maja 2016 roku, od daty rozpoczęcia jego stosowania, tj. 25 
maja 2018 roku. Powyższe wywołuje bowiem niejednokrotnie pewne zamieszanie. 
Tym samym w sposób jednoznaczny należy stwierdzić, że polskie jednostki ochrony zdrowia zobowiązane będą do stosowania 
regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego w zakresie ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku. 
 
Krajowe przepisy doprecyzują RODO 
Jak wynika z treści preambuły do rozporządzenia, niniejszy unijny akt prawny przyjęty został przede wszystkim w związku z 
szybkim postępem technicznym i postępującą globalizacją, a co się z tym wiąże, zagrożeniami związanymi z przepływem 
danych osobowych osób fizycznych, głównie związanymi z działaniem w Internecie (pkt 6 i 9 preambuły). Nadto, unijny 
prawodawca zwrócił uwagę na występujące różnice w stopniu ochrony danych osobowych obywateli w państwach 
członkowskich UE. Stąd też, kolejnym celem RODO jest zrównoważenie przedmiotowej ochrony w całej Unii. Już w tym 
miejscu jednak należy podkreślić, iż rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim możliwość doprecyzowania jego 
przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, a zatem tzw. wrażliwych 
danych osobowych, do której zaliczają się również dane dotyczące zdrowia osób fizycznych (pkt 10 preambuły). 
 
Co jest daną osobową w ochronie zdrowia? 
Należy podkreślić, iż RODO już na etapie preambuły definiuje pojęcie danych osobowych dotyczących zdrowia. Zgodnie 
bowiem z pkt 35 preambuły za takie dane uważane są wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, 
ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia konkretnej osoby. 
Unijny ustawodawca zalicza do danych medycznych także informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich 
części ciała lub płynów ustrojowych, w tym, co jest nowością w szczególności punktu widzenia obowiązujących do tej pory 
krajowych przepisów, dane genetyczne i próbki biologiczne oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, 
niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym 
osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę czytelników 
na kolejną nowość dotyczącą zakresu danych medycznych, albowiem zgodnie z treścią pkt 35 preambuły RODO do danych 
dotyczących zdrowia zaliczają się także numery, symbole lub oznaczenia przypisane danej osobie fizycznej w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych, przy czym, co kluczowe, chodzi tutaj o 
oznaczenia nadawane nie tylko podczas świadczenia usług opieki zdrowotnej, ale także rejestracji do tych usług. Tym samym 
unijny prawodawca wprowadził jednoznaczną zasadę, iż już na etapie rejestracji pacjenta na przykład w poradni jego dane 
osobowe, które są związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, zaliczane są do kategorii danych wrażliwych, 
podlegających szczególnej ochronie. Pomimo, iż rozporządzenie unijne utrzymuje zasadę generalnego zakazu przetwarzania 
wrażliwych danych osobowych osób fizycznych, w tym danych medycznych, dopuszcza ono wyjątki od tej zasady, ze 
względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej (pkt 52 
preambuły). Unijny ustawodawca kładzie szczególny nacisk na możliwość przetwarzania danych osobowych osób 
fizycznych, w tym danych medycznych, ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, dopuszczając, co 
szczególnie ważne, możliwość przetwarzania takich danych bez konieczności uzyskiwania zgody osoby, której dane dotyczą, 
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co stanowi odzwierciedlenie dotychczas obowiązujących krajowych przepisów prawa w tym zakresie, zezwalających 
placówkom ochrony zdrowia na przetwarzanie danych medycznych pacjentów, z mocy prawa, bez wymogu pozyskiwania ich 
zgody. 
Artykuł 4 RODO definiuje dane osobowe jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej tj. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej. Rozporządzenie, w sposób jednoznaczny definiuje również, pojęcie danych 
dotyczących zdrowia, czyli danych osobowych o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej - w tym o korzystaniu 
z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. 
 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w placówce medycznej? 
Jak już wskazano wcześniej, RODO utrzymuje podział danych osobowych, na te które można określić jako podstawowe, 
umożliwiające identyfikację oraz tzw. dane szczególne, czyli sensytywne dane osobowe, do których zaliczone zostały także 
dane dotyczące zdrowia osoby fizycznej. Rozporządzenie wprowadza również w art. 10 generalny zakaz przetwarzania 
danych wrażliwych, przy zachowaniu szeregu wyjątków. W zakresie danych obejmujących informacje o stanie zdrowia danej 
osoby, ich przetwarzanie dopuszczalne jest pod warunkiem, że jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 
medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 
społecznego lub jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 
jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i 
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę czytelników, iż unijny prawodawca wprowadza w treści rozporządzenia niezwykle ważny zapis dotyczący podmiotu 
odpowiedzialnego za przetwarzanie danych medycznych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.  
Zgodnie z art. 10 ust. 3 RODO, odpowiedzialność za przetwarzanie medycznych danych osobowych ponosi 
pracownik podlegający obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, co zdaniem autora, w praktyce oznacza, 
że np. w przypadku, kiedy dane medyczne przetwarzać będzie sekretarka medyczna na polecenie ordynatora lub 
kierownika oddziału i w związku z tym przetwarzaniem dojdzie do naruszenia obowiązujących przepisów, 
odpowiedzialność z tego tytułu poniesie bezpośrednio zlecający konkretne zadanie ordynator lub kierownik, 
będący lekarzem, czyli osobą zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej. 
Na koniec tej części rozważań należy zauważyć, iż poprzez stosowne zapisy art. 10 ust. 4 RODO, unijny 
prawodawca pozostawia państwom członkowskim UE swobodę w zakresie możliwości wprowadzenia 
dodatkowych warunków, również ograniczających, w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia. 
 
Obowiązki placówki medycznej jako administratora danych 
Informacyjne 

Wśród obowiązków podmiotu wykonującego świadczenia zdrowotne, rozporządzenie wyróżnia, w pierwszej 
kolejności obowiązki, które należy zaliczyć do grupy informacyjnych. Placówka medyczna zobowiązana jest do 
udzielania osobie, której dane osobowe zostały pozyskane, informacji dotyczących między innymi swoich danych 
kontaktowych, danych inspektora danych osobowych (która to funkcja będzie obligatoryjna w jednostkach ochrony 
zdrowia, o czym dalej), celu przetwarzania oraz odbiorcach danych osobowych i kategoriach tychże odbiorców 
(art. 13 i 14 RODO). Informacje te winny być przekazywane w przejrzystej zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, 
jasnym i prostym językiem (art. 12 RODO). Nadto osobie, której dane medyczne są przetwarzane, przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO). Jednocześnie placówka 
medyczna będąca administratorem danych ma obowiązek zareagować na każde żądanie dostępu czy sprostowania i 
poinformować żądającego o podjętych działaniach nie dalej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, a w 
przypadkach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu łączenie trzech miesięcy (art. 12 RODO). 
 
Techniczne i organizacyjne 

Administrator danych ma również obowiązek wdrożyć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w 
celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z unijnym rozporządzeniem. Należy w tym miejscu 
zwrócić uwagę na brzmienie art. 24 ust. 2 RODO, zgodnie z którym jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do 
czynności przetwarzania, środki o których mowa wyżej winny obejmować wdrożenie przez administratora 
odpowiednich polityk ochrony danych. Wydaje się, iż w powyższym zakresie konieczna będzie, w szczególności, 
weryfikacja treści stosowanych obecnie przez placówki medyczne polityk bezpieczeństwa danych osobowych, 
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czyli dokumentów powstałych w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych i ich dostosowanie do wymogów unijnego rozporządzenia. 
 
Powierzenie przetwarzania - czy zawsze konieczna jest umowa? 
Spore zmiany czekają placówki medyczne, które dysponują umowami powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. Unijne rozporządzenie, w treści art. 28, w sposób wyraźny i jednoznaczny wprowadza obowiązek 
zawierania pisemnych umów powierzenia przetwarzania. Co ciekawe, unijny prawodawca dopuszcza również jako 
formę pisemną umowy formę elektroniczną. Zgodnie z przepisem wskazanym powyżej, umowa winna stanowić w 
szczególności, że podmiot, któremu powierzone zostało przetwarzanie danych: 
1) dokonuje tego wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, 
2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 
3) podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa dla ochrony przetwarzanych danych, 
4) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o ile dysponuje szczegółową i 

pisemną zgodą administratora danych na dalsze powierzenie, 
5) w miarę możliwości wspiera administratora w zakresie wywiązywania się przez niego z obowiązków 

związanych z ochroną danych osobowych, nałożonych treścią rozporządzenia, a także udostępnia 
administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia powyższych obowiązków, 

6) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub 
zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo nakazują 
przechowywanie danych osobowych, 

7) umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, 
 
Rejestr czynności przetwarzania 
Szczegółowa analiza unijnego rozporządzenia prowadzi do wniosku, że zniesiony zostaje obowiązek rejestracji 
zbiorów danych osobowych w mającym docelowo powstać na miejsce GIODO, Urzędzie Ochrony Danych 
Osobowych. Powyższe niewątpliwie wyeliminuje wątpliwości dotyczące określonych zbiorów danych, którymi 
dysponują placówki medyczne, a związane z faktem podlegania lub nie podlegania ustawowemu zwolnieniu z 
obowiązku rejestracji. Nie mniej, jak wynika z treści art. 30 RODO, podmioty i instytucje przetwarzające dane 
wrażliwie, a zatem również dane medyczne, zobowiązane będą do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania 
danych osobowych, który zawierać będzie, w szczególności: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także 

inspektora ochrony danych, 
2) cele przetwarzania, 
3) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych, 
4) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 
5) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, 
6) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, 
Rejestr będą również zobowiązane prowadzić podmioty, którym placówki medyczne powierzyły przetwarzanie 
danych medycznych. Rozporządzenie sankcjonuje obowiązek prowadzenia rejestrów w formie pisemnej, w tym 
także w formie elektronicznej. 
 
Ocena skutków dla ochrony danych - nowy obowiązek 
Ze względu na fakt przetwarzania sensytywnych danych osobowych, placówki medyczne będą również 
zobowiązane do dokonania oceny skutków dla ochrony danych. W oparciu o art. 35 RODO, dokument oceny 
będzie zawierać ma co najmniej: 
1) systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, 
2) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów, 
3) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (pacjentów), których dane dotyczą, 
4) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa 

mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie unijnego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których 
sprawa dotyczy, 
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IOD zamiast ABI 
Z dniem rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia, czyli 25 maja 2018 roku, placówki ochrony zdrowia 
zobowiązane będą do posiadania Inspektora Ochrony Danych (IOD), która to funkcja zastąpi obecnego 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).  
Jest to dość zasadnicza zmiana, albowiem do tej pory posiadanie ABI miało charakter fakultatywny, tymczasem od 
wskazanej wyżej daty, wyznaczenie Inspektora w jednostkach medycznych będzie obligatoryjne. 
Zgodnie z art. 37 RODO, Inspektor może wykonywać swoje zadania na podstawie umowy o pracę jak i umowy 
cywilnoprawnej. Podstawą wyznaczenia Inspektora są jego kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedza 
fachowa z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. W oparciu o art. 39 RODO, Inspektor 
ma następujące główne zadania: 
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów i 
doradzanie im w tej sprawie, 

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia oraz polityk administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, 
4) współpraca z organem nadzorczym, tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 
 
Zgłaszanie naruszenia danych osobowych, czyli tzw. autodonos 
Kolejną istotną nowość z punktu widzenia placówek medycznych stanowić będzie, wynikający z art. 33 RODO, 
bezwzględny obowiązek informowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych o każdym stwierdzonym naruszeniu 
zasad ochrony danych osobowych. Niespełnienie powyższego obowiązku wiązać się może z nałożeniem wysokich 
administracyjnych kar pieniężnych, o czym niżej. Zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku jeżeli jest mało 
prawdopodobne, by skutkowało ono naruszenie praw lub wolności osób fizycznych. Zgłoszenie naruszenia winno 
nastąpić najdalej w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia i musi co najmniej: 
1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i 

przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, 
których dotyczy naruszenie, 

2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, od którego można uzyskać więcej 
informacji, 

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, 
4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony 

danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych 
negatywnych skutków, 

Nadto, zgodnie z art. 34 RODO, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamiać ma także osobę, 
której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Naruszenie także tego obowiązku również wiązać się może z nałożeniem 
wysokich kar pieniężnych. 
 
Kary pieniężne 
Na koniec należy wskazać, iż znaczącą nowość, zestawiając chociażby z dotychczas obowiązującą w Polsce ustawą 
o ochronie danych osobowych, stanowi wysokość kar pieniężnych o charakterze administracyjnym, jakie mogą być 
nakładane na podmioty naruszające regulacje zawarte w rozporządzeniu unijnym dotyczące ochrony danych 
osobowych. Autor zwraca uwagę czytelników na fakt, iż stwierdzenie określonych naruszeń omawianego 
rozporządzenia może skutkować w stosunku do placówki medycznej karą pieniężną w maksymalnej wysokości do 
20.000.000 euro, w przypadku publicznych jednostek ochrony zdrowia i do 4% całkowitego rocznego światowego 
obrotu z poprzedniego roku obrotowego, w odniesieniu do placówek medycznych będących przedsiębiorcami. 
 


