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Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych
Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

Szanowni Państwo,
Informuję, iż ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej
ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), została podpisana przez Prezydenta RP (25 sierpnia
2020 r.) i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Powyższy akt prawny wprowadza m.in. zmiany w ustawie o działalności leczniczej,
w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawie o zawodach pielęgniarki
i położnej, które przedstawiam poniżej.
Art. 9. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
295 i 567) wprowadza się następujące zmiany: (…)


w art. 49 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, okres, o którym mowa w ust. 6, zostaje przedłużony o czas
trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.”
Art. 12. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 916) wprowadza się następujące zmiany:


w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239, z późn. zm.), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona
przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do
60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zdanie
drugie ust. 1 stosuje się.”;


po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości
przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje
zadania, o których mowa w art. 30 pkt 1, w danym roku.”
Art. 13. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r.
poz. 562, 567 i 945) wprowadza się następujące zmiany:


w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń
zdrowotnych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 6) edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami
zawodowymi.”;


w art. 78 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:
1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć
teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;
2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie,
w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia,
z wyłączeniem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, może odbywać się
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu
i rejestrację.
8. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, organizator
kształcenia informuje Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość
oraz

o

zmianach

dotyczących

placówek

szkolenia

praktycznego

wskazanych

w harmonogramie kształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2.”;


w art. 81 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod
i

technik

kształcenia

na

odległość,

w

zakresie

obejmującym

dźwięk;

nośnik

z zarejestrowanymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia
podyplomowego.”

Z poważaniem
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski
/dokument podpisany elektronicznie/

