
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1, w pkt 1: 

a) skreśla się wyrazy „przez pielęgniarkę”, 

b) wyrazy „w których programach kształcenia wymagany jest współudział” zastępuje 

się wyrazami „których programy kształcenia wymagają współudziału”; 

2)  w art. 1 w pkt 2, w pkt 1: 

a) skreśla się wyrazy „przez położną”, 

b) wyrazy „w których programach kształcenia wymagany jest współudział” zastępuje 

się wyrazami „których programy kształcenia wymagają współudziału”; 

3)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1a: 

a) po wyrazie „przeszkolenia” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 26 ust. 1”, 

b) skreśla się zdanie drugie; 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 36a wyrazy „mogą uzyskać” zastępuje się wyrazami „uzyskują, 

na swój wniosek,”; 

5)  w art. 5 po wyrazach „w podmiotach leczniczych” dodaje się wyrazy „, o których mowa 

w art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 1,”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 

5 poprawek. 

Senat zwrócił uwagę, że przepisy art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej, uznające za wykonywanie zawodu pielęgniarki albo 

położnej również nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych, 

zostały sformułowane w sposób niezgodny z zasadami składni języka polskiego i powinny 

być przeredagowane. Przyjmując poprawki nr 1 i 2 Senat skorygował zidentyfikowane 

uchybienia. 

Przepis art. 35 ust. 1a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przewiduje, że odbycie 

stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca ubiegającego się o przyznanie prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Polski, nie wymaga posiadania zezwolenia na 

pracę i zwalnia z obowiązku odbycia przeszkolenia. W zdaniu drugim wskazuje się, że nie 

dotyczy to przypadku niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 

w okresie ostatnich 6 lat po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu na stałe albo na czas 

określony. W ocenie Senatu przepis ten został sformułowany w sposób, który może budzić 

wątpliwości interpretacyjne. Po pierwsze w zdaniu pierwszym mowa jest o zwolnieniu 

cudzoziemca z obowiązku odbycia przeszkolenia, jednak nie wiadomo jakie przeszkolenie 

ma na myśli ustawodawca. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że chodzi 

o przeszkolenie w rozumieniu art. 26 ust. 1 czyli takie, które jest obowiązana odbyć 

pielęgniarka lub położna, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 

w okresie ostatnich 6 lat. W ocenie Senatu kwestia ta powinna być doprecyzowana. 

Niezależnie od powyższego Senat powziął wątpliwość jaka norma prawna wynika ze zdania 

drugiego w analizowanym przepisie. Redakcja przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie jakie obowiązki spoczywają na cudzoziemcu, który uzyskał prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Polski, a następnie przerwał jego 

wykonywanie na okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat po uzyskaniu prawa do 

wykonywania zawodu. Nie wiadomo czy celem zdania drugiego jest przesądzenie, że 

cudzoziemiec zamierzający powrócić do wykonywania zawodu powinien odbyć 

przeszkolenie, czy również uzyskać zezwolenie na pracę na czas odbycia takiego 

przeszkolenia. Senat zwrócił uwagę, że w myśl art. 26 ust. 1 pielęgniarka i 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 
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pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod 

nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub 

położnej. Przepis ten dotyczy wszystkich pielęgniarek i położnych (w tym także 

cudzoziemców, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu na terytorium Polski), które 

przerwały wykonywanie zawodu. A zatem wskazywanie na obowiązek odbycia przeszkolenia 

w dodawanym art. 35 ust. 1a zdaniu drugim jest niecelowe. Senat ustalił ponadto, że celem 

przepisu nie jest nałożenie na cudzoziemca obowiązku uzyskania dodatkowego zezwolenia 

na pracę na czas przeszkolenia. W związku z tym Senat doszedł do konkluzji, że zdanie 

drugie w art. 35 ust. 1a jest zbędne i powinno być z ustawy wyeliminowane. Z jednej strony 

powtarza ono normę prawną wynikającą z art. 26 ust. 1, z drugiej natomiast może utrudniać 

ustalenie zakresu uprawnień i obowiązków cudzoziemca zamierzającego wrócić do 

wykonywania zawodu po okresie przerwy. Mając na uwadze powyższe Senat uchwalił 

poprawkę nr 3. 

Przepis art. 36a dodawany do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza 

możliwość uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 

przez osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę 

pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i nie uzyskały stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 

pkt 2–4, tj. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ich stan zdrowia pozwala na 

wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz wykazują nienaganną postawę etyczną. W związku 

z tym, że przepisowi nadano charakter fakultatywny („mogą uzyskać stwierdzenie prawa 

wykonywania zawodu”) Senat powziął wątpliwość czy nie będzie on prowadził do 

dowolności w podejmowaniu decyzji w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nie wiadomo bowiem jakie kryteria dodatkowe będą decydowały o stwierdzeniu bądź 

odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Senat, dążąc do wyeliminowania ryzyka 

arbitralności w podejmowaniu decyzji przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, stanął 

na stanowisku, że osoby, które przedstawią dokument potwierdzający ukończenie liceum 

medycznego, szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki lub 

położnej i spełniają pozostałe kryteria ustawowe powinny uzyskać obligatoryjnie 

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, o ile wystąpią ze stosownym wnioskiem. W tym 

celu przyjęta została poprawka nr 4. 

W myśl przepisu przejściowego sformułowanego w art. 5 do staży adaptacyjnych 

w podmiotach leczniczych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Przyjmując poprawkę nr 5 Senat uznał 

za zasadne doprecyzowanie przepisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że odnosi się on do 
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staży adaptacyjnych w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej. 

 


