


Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o zawodach piel�gniarki i poło�nej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej (Dz. U. 

Nr 174, poz. 1039, z pó�n. zm.
2)

) po art. 15 dodaje si� art. 15a i art. 15b w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. W ramach samodzielnego wykonywania �wiadcze�

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych piel�gniarka 

i poło�na posiadaj�ce dyplom uko�czenia studiów drugiego stopnia na kierunku 

piel�gniarstwo lub poło�nictwo maj� prawo samodzielnie: 

1) ordynowa� leki zawieraj�ce okre�lone substancje czynne, z wył�czeniem leków 

zawieraj�cych substancje bardzo silnie działaj�ce, �rodki odurzaj�ce i substancje 

psychotropowe, oraz �rodki spo�ywcze specjalnego przeznaczenia �ywieniowego, 

w tym wystawia� na nie recepty, 

2) ordynowa� okre�lone wyroby medyczne, w tym wystawia� na nie zlecenia albo 

recepty 

– je�eli uko�czyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

2. W ramach realizacji zlece� lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 

i rehabilitacji piel�gniarka i poło�na posiadaj�ce dyplom uko�czenia studiów co 

najmniej pierwszego stopnia na kierunku piel�gniarstwo lub poło�nictwo maj� prawo 

wystawia� recepty na leki, z wył�czeniem leków zawieraj�cych substancje bardzo silnie 

działaj�ce, �rodki odurzaj�ce i substancje psychotropowe, oraz �rodki spo�ywcze 

specjalnego przeznaczenia �ywieniowego niezb�dne do kontynuacji leczenia, je�eli 

uko�czyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuj� równie� wystawianie recept 

osobom, o których mowa w art. 43–46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych, na 

zasadach okre�lonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

                                                 

1)
 Niniejsz� ustaw� zmienia si� tak�e ustawy: ustaw� z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych oraz ustaw� z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

�rodków spo�ywczych specjalnego przeznaczenia �ywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
2) 

Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz 

z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650. 
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leków, �rodków spo�ywczych specjalnego przeznaczenia �ywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z pó�n. zm.
3)

), zwanej dalej „ustaw�

o refundacji”. 

4. W przypadku wystawiania recept na leki, �rodki spo�ywcze specjalnego 

przeznaczenia �ywieniowego, wyroby medyczne okre�lone w wykazach, o których 

mowa w art. 37 ustawy o refundacji, piel�gniarka i poło�na s� obowi�zane do 

odnotowania na recepcie, w sposób okre�lony w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 8, odpłatno�ci, je�eli lek, �rodek spo�ywczy specjalnego przeznaczenia 

�ywieniowego, wyrób medyczny wyst�puje w tych wykazach w co najmniej dwóch 

odpłatno�ciach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji. 

5. Piel�gniarka i poło�na wystawiaj�c recept� s� obowi�zane do szczegółowego 

uzasadnienia w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa 

w art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o refundacji.

6. Piel�gniarka i poło�na posiadaj�ce dyplom uko�czenia studiów co najmniej 

pierwszego stopnia na kierunku piel�gniarstwo lub poło�nictwo maj� prawo wystawia�

skierowania na wykonanie okre�lonych bada� diagnostycznych, w tym medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej, z wyj�tkiem bada� wymagaj�cych metod diagnostycznych 

i leczniczych stwarzaj�cych podwy�szone ryzyko dla pacjenta. 

7. Obowi�zek uko�czenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie 

dotyczy piel�gniarek i poło�nych, które w ramach kształcenia w szkołach 

piel�gniarskich i w szkołach poło�nych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego 

nabyły wiedz� obj�t� takim kursem. 

8. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia po zasi�gni�ciu opinii Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Piel�gniarek i Poło�nych, Naczelnej 

Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej okre�li, w drodze rozporz�dzenia: 

1) wykaz: 

a) substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, 

b) �rodków spo�ywczych specjalnego przeznaczenia �ywieniowego, o których 

mowa w ust. 1, 

c) wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 

2) wykaz bada� diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 

                                                 

3)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 

i 1290. 
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3) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2, 

4) wzór recepty, o której mowa w ust. 1 i 2, 

5) sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. 1 i 2, i sposób ich 

przechowywania, 

6) sposób realizacji recept, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kontroli ich wystawiania 

i realizacji 

– bior�c pod uwag� niezb�dne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiej�tno�ci 

i obowi�zków, konieczno�� zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, 

w szczególno�ci w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej 

realizacji recepty i zada� kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. 

Art. 15b. 1. Piel�gniarka i poło�na wykonuj� czynno�ci zawodowe, o których 

mowa w art. 15a ust. 1, po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 

2. Piel�gniarka i poło�na, o których mowa w art. 15a ust. 1, mog�, bez dokonania 

osobistego badania pacjenta, wystawi� recept� niezb�dn� do kontynuacji leczenia oraz 

recept� albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacj�

zaopatrzenia w wyroby medyczne, je�eli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 

odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mog� by�

przekazane: 

1) osobie upowa�nionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo 

przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 

2) osobie trzeciej, je�eli pacjent o�wiadczy podmiotowi udzielaj�cemu �wiadcze�

zdrowotnych, �e recepty lub zlecenia mog� by� odebrane przez osoby trzecie bez 

szczegółowego okre�lania tych osób. 

4. Upowa�nienie lub o�wiadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje si�

w dokumentacji medycznej pacjenta albo doł�cza do tej dokumentacji. 

5. Informacj� o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, 

zamieszcza si� w dokumentacji medycznej pacjenta. Informacj� o osobie, której 

przekazano tak� recept� lub zlecenie, odnotowuje si� w dokumentacji medycznej 

pacjenta albo doł�cza do tej dokumentacji.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze �rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó�n. zm.
4)

) 

wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. �wiadczeniobiorca ma prawo do �wiadcze� z zakresu bada�

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na 

podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego lub skierowania piel�gniarki lub poło�nej, o których mowa w art. 15a 

ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1039, z pó�n. zm.
5)

), b�d�cej piel�gniark� ubezpieczenia zdrowotnego lub poło�n�

ubezpieczenia zdrowotnego.”; 

2) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje �wiadczeniobiorcom na 

podstawie zlecenia albo recepty wystawionych przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia albo recepty 

wystawionych przez piel�gniark� lub poło�n�, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej, b�d�cej piel�gniark�

ubezpieczenia zdrowotnego lub poło�n� ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach 

okre�lonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja zabezpieczenia w wyroby medyczne 

przysługuje �wiadczeniobiorcom tak�e na podstawie zlecenia albo recepty 

wystawionych przez piel�gniark� ubezpieczenia zdrowotnego lub poło�n�

ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre�lonych w ustawie o refundacji.”; 

3) w art. 44 ust. 2 i 3 otrzymuj� brzmienie: 

„2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, recept� mo�e wystawi� osoba 

uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 

poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 

poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 

301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, 

poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, 

poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, 

poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 

1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295,  496, 

567, 619 i 773. 
5) 

Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz 

z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650. 
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3. Osoby, o których mowa w ust. 1, s� obowi�zane do okazania wystawiaj�cemu 

recept� dokumentu potwierdzaj�cego przysługuj�ce uprawnienie.”; 

4) w art. 45 ust. 2–4 otrzymuj� brzmienie: 

„2. Osobom, o których mowa w ust. 1, recept� mo�e wystawi� osoba uprawniona 

w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, s� obowi�zane do okazania wystawiaj�cemu 

recept� dokumentu potwierdzaj�cego przysługuj�ce uprawnienie. 

4. Wystawiaj�cy recept� jest obowi�zany wpisa� na recepcie numer PESEL osoby, 

o której mowa w ust. 1.”; 

5) w art. 46 ust. 2–4 otrzymuj� brzmienie: 

„2. Osobom, o których mowa w ust. 1, recept� mo�e wystawi� osoba uprawniona 

w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Wystawiaj�cy recept� jest obowi�zany wpisa� na recepcie numer PESEL osoby, 

o której mowa w ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, s� obowi�zane do okazania wystawiaj�cemu 

recept� dokumentu potwierdzaj�cego przysługuj�ce uprawnienie.”; 

6) w art. 188 w ust. 4 pkt 19 i 20 otrzymuj� brzmienie: 

„19) dane dotycz�ce lekarza, felczera, piel�gniarki lub poło�nej wystawiaj�cych recept�

na refundowane leki lub �rodki spo�ywcze specjalnego przeznaczenia 

�ywieniowego albo zaopatrzenie na wyroby medyczne; 

20) dane dotycz�ce �wiadczeniodawcy zatrudniaj�cego lekarza, felczera, piel�gniark�

lub poło�n�, o których mowa w pkt 19;”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, �rodków spo�ywczych 

specjalnego przeznaczenia �ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,

poz. 696, z pó�n. zm.
6)

) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 14 po lit. c �rednik zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� lit. d i e 

w brzmieniu: 

„d) piel�gniarka ubezpieczenia zdrowotnego i poło�na ubezpieczenia zdrowotnego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze �rodków publicznych, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 

                                                 

6)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 

i 1290. 
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ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1039, z pó�n. zm.
7)

), 

e) piel�gniarka i poło�na, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej, z którymi Fundusz zawarł: 

– umow� upowa�niaj�c� do wystawiania recept refundowanych lub 

– umow� upowa�niaj�c� do wystawiania recept refundowanych dla 

wystawiaj�cego, jego mał�onka, wst�pnych i zst�pnych w linii prostej oraz 

rodze�stwa;”; 

2) w art. 48: 

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Umowa upowa�niaj�ca osoby, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b, c oraz e, 

do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na czas nieokre�lony.”, 

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Umow� zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wła�ciwy ze 

wzgl�du na miejsce udzielania �wiadcze� zdrowotnych przez lekarza, lekarza 

dentyst�, felczera, starszego felczera, piel�gniark� lub poło�n�.”. 

Art. 4. Recepty na leki zawieraj�ce okre�lone substancje czynne oraz na �rodki 

spo�ywcze specjalnego przeznaczenia �ywieniowego, recepty i zlecenia na okre�lone wyroby 

medyczne oraz skierowania na okre�lone badania diagnostyczne, o których mowa w art. 15a 

ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, mog� by� wystawiane przez uprawnione 

piel�gniarki i poło�ne nie wcze�niej ni� od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 

7) 
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz 

z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650. 

26/06/KC 


