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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,

poz. 602, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

———————
1) Niniejsza ustawa zmienia tak˝e: ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-

morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustaw´ z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza, ustaw´ z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz usta-
w´ z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy zmieniajàcej ustaw´ o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109,
poz.1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.



1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postano-
wienia:

1) dyrektywy 77/452/EWG z dnia 27 czerwca
1977 r. dotyczàcej wzajemnego uznawania
dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´ ogól-
nà, ∏àcznie ze Êrodkami majàcymi na celu
u∏atwienie skutecznego wykonywania prawa
przedsi´biorczoÊci i swobody Êwiadczenia
us∏ug (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977,
z póên. zm.),

2) dyrektywy 77/453/EWG z dnia 27 czerwca
1977 r. dotyczàcej koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych w zakresie dzia∏alnoÊci piel´gniarek
odpowiedzialnych za opiek´ ogólnà (Dz. Urz.
WE L 176 z 15.07.1977, z póên. zm.), 

3) dyrektywy 80/154/EWG z dnia 21 stycznia
1980 r. dotyczàcej wzajemnego uznawania
dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
w zakresie po∏o˝nictwa i zawierajàcej Êrodki
majàce na celu u∏atwienie skutecznego wy-
konywania prawa przedsi´biorczoÊci i swo-
body Êwiadczenia us∏ug (Dz. Urz. WE L 033
z 11.02.1980, z póên. zm.),

4) dyrektywy 80/155/EWG z dnia 21 stycznia
1980 r. dotyczàcej koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do podejmowania
i wykonywania dzia∏alnoÊci przez po∏o˝ne
(Dz. Urz. WE L 33 z 11.02.1980, z póên. zm.),

5) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniajàcej dyrektywy 89/48/EWG
i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dy-
rektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´gniar-
ki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza wetery-
narii, po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i leka-
rza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-
niejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.”;

2) w art. 3 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroç w ustawie jest mowa o „paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej”, nale˝y przez
to rozumieç równie˝ „paƒstwo cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacj´
Szwajcarskà”.”;

3) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Studia, o których mowa w ust. 2 pkt 3
lit. b i w ust. 3 pkt 3 lit. b, trwajà co najmniej
6 semestrów i obejmujà co najmniej 4 600 go-
dzin kszta∏cenia zawodowego, w tym zaj´cia
praktyczne stanowià co najmniej jednà drugà,
a zaj´cia teoretyczne co najmniej jednà trzecià
wymiaru kszta∏cenia.”;

4) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej ma
prawo u˝ywania na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej odpowiedniego tytu∏u zawodowe-
go wymienionego w ust. 1 i 2, je˝eli posiada
dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument nada-
ny przez to paƒstwo, potwierdzajàcy kwalifika-
cje uprawniajàce do wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej.”;

5) dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej ma prawo, z zastrze˝e-
niem ust. 2, pos∏ugiwaç si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej orygi-
nalnym tytu∏em okreÊlajàcym wy-
kszta∏cenie uzyskanym w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
jego skrótem, je˝eli ten tytu∏ lub jego
skrót nie jest to˝samy z tytu∏em za-
wodowym u˝ywanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego
piel´gniarka, po∏o˝na nie jest upraw-
niona.

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych mo˝e wymagaç, aby tytu∏ okre-
Êlajàcy wykszta∏cenie uzyskany przez
piel´gniark´, po∏o˝nà by∏ u˝ywany
wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby
instytucji, która ten tytu∏ przyzna∏a.

3. Je˝eli tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie
uzyskany przez piel´gniark´, po∏o˝nà
b´dàcà obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej nie jest
to˝samy i mo˝e byç mylony z tytu∏em
zawodowym u˝ywanym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, do któ-
rego piel´gniarka, po∏o˝na nie jest
uprawniona, w szczególnoÊci, gdy je-
go uzyskanie wymaga na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowe-
go wykszta∏cenia, którego piel´gniar-
ka, po∏o˝na b´dàca obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej nie posiada, mo˝e pos∏ugiwaç
si´ oryginalnym tytu∏em u˝ywanym
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
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pejskiej, którego jest obywatelem lub
z którego przybywa, w j´zyku orygi-
nalnym w formie okreÊlonej przez
okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝-
nych.”;

6) w art.10x:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli zakres programu kszta∏cenia odbyte-
go w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej nie odpowiada zakresowi programu
kszta∏cenia wymaganemu do uzyskania ty-
tu∏u specjalisty w danej dziedzinie piel´-
gniarstwa albo dziedzinie majàcej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia mo˝e uznaç tytu∏ specjalisty uzy-
skany w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej za równowa˝ny tytu∏owi specjali-
sty w danej dziedzinie piel´gniarstwa albo
dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie
zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w ustawie
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655
oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864).”,

b) uchyla si´ ust. 3—7;

7) w art. 11 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, wykaz dyplomów, Êwiadectw i innych do-
kumentów potwierdzajàcych posiadanie for-
malnych kwalifikacji do wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej przez obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres
znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie
konieczny do wykonywania zawodu piel´-
gniarki, po∏o˝nej, uwzgl´dniajàc zakres upraw-
nieƒ zawodowych okreÊlonych w art. 4 i 5 oraz
bioràc pod uwag´ obowiàzujàce w tym zakre-
sie przepisy prawa Unii Europejskiej.”;

8) po art. 11 dodaje si´ art. 11a—11h w brzmieniu:

„Art. 11a. Piel´gniarce b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przys∏uguje prawo wykonywania zawo-
du piel´gniarki, je˝eli: 

1) posiada jeden z tytu∏ów zawodowych
wymienionych w za∏àczniku nr 1,

2) posiada dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument potwierdzajàcy posia-
danie formalnych kwalifikacji do wy-
konywania zawodu piel´gniarki od-
powiedzialnej za opiek´ ogólnà, wy-

dany przez odpowiednie w∏adze lub
organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych,

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na
wykonywanie zawodu, potwierdzony
zaÊwiadczeniem wydanym przez od-
powiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej,

5) przedstawi zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, ˝e nie zosta∏a pozba-
wiona prawa wykonywania zawodu
lub prawo to nie zosta∏o zawieszone
i nie toczy si´ przeciwko niej post´po-
wanie w sprawie pozbawienia lub za-
wieszenia prawa wykonywania za-
wodu,

6) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zy-
kiem polskim w mowie i piÊmie w za-
kresie koniecznym do wykonywania
zawodu piel´gniarki.

Art. 11b. Po∏o˝nej b´dàcej obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej przy-
s∏uguje prawo wykonywania zawodu
po∏o˝nej, je˝eli:

1) posiada jeden z tytu∏ów zawodowych
wymienionych w za∏àczniku nr 2,

2) posiada dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument potwierdzajàcy posia-
danie formalnych kwalifikacji do wy-
konywania zawodu po∏o˝nej wydany
przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, je˝eli kszta∏cenie w za-
kresie po∏o˝nictwa spe∏nia jeden
z nast´pujàcych warunków:

a) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze
i trwa∏o co najmniej trzy lata, a roz-
pocz´cie kszta∏cenia by∏o uzale˝-
nione od posiadania dyplomu,
Êwiadectwa lub innego dokumen-
tu uprawniajàcego do podj´cia na-
uki w szkole wy˝szej, natomiast
w przypadku braku takiego doku-
mentu rozpocz´cie kszta∏cenia by-
∏o uzale˝nione od dokumentu
stwierdzajàcego równowa˝ny po-
ziom wiedzy albo nastàpi∏a po nim
praktyka zawodowa potwierdzona
zaÊwiadczeniem stwierdzajàcym,
˝e po∏o˝na, po uzyskaniu kwalifika-
cji do wykonywania czynnoÊci po-
∏o˝nej, pracowa∏a jako po∏o˝na
w szpitalu lub uprawnionej w tym
zakresie placówce s∏u˝by zdrowia
przez okres co najmniej dwóch lat,
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b) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze
i trwa∏o co najmniej dwa lata lub
3 600 godzin i by∏o przeznaczone
dla osób posiadajàcych dyplom,
Êwiadectwo lub inny dokument
potwierdzajàcy posiadanie formal-
nych kwalifikacji do wykonywania
zawodu piel´gniarki odpowiedzial-
nej za opiek´ ogólnà, 

c) odby∏o si´ w pe∏nym wymiarze
i trwa∏o co najmniej 18 miesi´cy
lub 3 000 godzin i by∏o przeznaczo-
ne dla osób posiadajàcych dy-
plom, Êwiadectwo lub inny doku-
ment potwierdzajàcy posiadanie
formalnych kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu piel´gniarki od-
powiedzialnej za opiek´ ogólnà, po
którym nastàpi∏a praktyka zawodo-
wa potwierdzona zaÊwiadczeniem
stwierdzajàcym, ˝e po∏o˝na, po
uzyskaniu kwalifikacji do wykony-
wania czynnoÊci po∏o˝nej, praco-
wa∏a jako po∏o˝na w szpitalu lub
uprawnionej w tym zakresie pla-
cówce s∏u˝by zdrowia przez okres
co najmniej roku,

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych,

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na
wykonywanie zawodu, potwierdzony
zaÊwiadczeniem wydanym przez od-
powiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej,

5) przedstawi zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, ˝e nie zosta∏a pozba-
wiona prawa wykonywania zawodu
lub prawo to nie zosta∏o zawieszone
i nie toczy si´ przeciwko niej post´po-
wanie w sprawie pozbawienia lub za-
wieszenia prawa wykonywania za-
wodu,

6) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zy-
kiem polskim w mowie i piÊmie w za-
kresie koniecznym do wykonywania
zawodu po∏o˝nej.

Art. 11c. 1. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadec-
twem lub innym dokumentem potwier-
dzajàcym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniajàcym do wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu
piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´
ogólnà, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 4,
uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadectwa lub in-
ne dokumenty wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

je˝eli kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te
przed dniem:

1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Bel-
gii, Republice W∏oskiej, Republice Fe-
deralnej Niemiec, Republice Francu-
skiej, Wielkim Ksi´stwie Luksembur-
ga i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Da-
nii, w Republice Irlandii i Zjednoczo-
nym Królestwie Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Pó∏nocnej, 

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Grec-
kiej, 

4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portu-
galii i Królestwie Hiszpanii,

5) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki Litew-
skiej,

6) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej
pod warunkiem, ˝e dokument po-
Êwiadczajàcy formalne kwalifikacje
piel´gniarki odpowiedzialnej za opie-
k´ ogólnà uprawnia do wykonywania
zawodu piel´gniarki na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec na tych
samych zasadach jak dokument po-
Êwiadczajàcy tego rodzaju kwalifika-
cje przyznany przez odpowiednie
w∏adze lub organizacje Republiki Fe-
deralnej Niemiec, 

7) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏a-
wii, w przypadku Republiki S∏owenii,

8) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki Estoƒ-
skiej,

9) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki ¸otew-
skiej,

10) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏o-
wacji,

11) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii,
Republice Finlandii, Królestwie Szwe-
cji, Królestwie Norwegii, Republice
Islandii,

12) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechten-
steinu,

13) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji
Szwajcarskiej,

14) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej,
Republice S∏owackiej, Republice S∏o-
wenii, Republice Litewskiej, Republi-
ce ¸otewskiej, Republice Estoƒskiej,
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Republice W´gierskiej, Republice
Malty lub Republice Cypryjskiej 
— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub
innego dokumentu potwierdzajàcego
posiadanie formalnych kwalifikacji
zosta∏o do∏àczone zaÊwiadczenie wy-
dane przez odpowiednie w∏adze lub
organizacje paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej potwierdzajàce, ˝e
osoba pos∏ugujàca si´ tymi doku-
mentami, wykonywa∏a zawód piel´-
gniarki odpowiedzialnej za opiek´
ogólnà przez okres co najmniej trzech
kolejnych lat z pi´ciu lat bezpoÊred-
nio poprzedzajàcych wydanie za-
Êwiadczenia.

2. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadec-
twem lub innym dokumentem potwier-
dzajàcym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniajàcym do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu po-
∏o˝nej, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 4,
uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadectwa lub in-
ne dokumenty wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli
kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te przed
dniem: 

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Bel-
gii, Królestwie Danii, Republice Fede-
ralnej Niemiec, Republice Greckiej,
Republice Francuskiej, Republice Ir-
landii, Republice W∏oskiej, Wielkim
Ksi´stwie Luksemburga, Królestwie
Niderlandów i Zjednoczonym Króle-
stwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏-
nocnej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hisz-
panii i Republice Portugalii,

3) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki Litew-
skiej,

4) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej
pod warunkiem, ˝e dokument po-
Êwiadczajàcy formalne kwalifikacje
po∏o˝nej uprawnia do wykonywania
zawodu po∏o˝nej na terytorium Re-
publiki Federalnej Niemiec na tych
samych zasadach jak dokument po-
Êwiadczajàcy tego rodzaju kwalifika-
cje przyznany przez odpowiednie
w∏adze lub organizacje Republiki Fe-
deralnej Niemiec,

5) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏a-
wii, w przypadku Republiki S∏owenii,

6) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki Estoƒ-
skiej,

7) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, w przypadku Republiki ¸otew-
skiej,

8) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏o-
wacji,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii,
Republice Finlandii, Królestwie
Szwecji, Królestwie Norwegii, Repu-
blice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechten-
steinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji
Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej,
Republice S∏owackiej, Republice S∏o-
wenii, Republice Litewskiej, Republi-
ce ¸otewskiej, Republice Estoƒskiej,
Republice W´gierskiej, Republice
Malty lub Republice Cypryjskiej

— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub in-
nego dokumentu potwierdzajàcego po-
siadanie formalnych kwalifikacji zosta∏o
do∏àczone zaÊwiadczenie wydane przez
odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej potwierdzajàce, ˝e osoba pos∏ugu-
jàca si´ tymi dokumentami wykonywa-
∏a zawód po∏o˝nej przez okres co naj-
mniej trzech kolejnych lat z pi´ciu lat
bezpoÊrednio poprzedzajàcych wydanie
zaÊwiadczenia.

3. W przypadku piel´gniarki, po∏o˝nej b´-
dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, której dyplom,
Êwiadectwo lub inny dokument po-
twierdzajàcy posiadanie formalnych
kwalifikacji do wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej nie odpowiada
dokumentom, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 4, kwalifikacje sà uznawane po
przedstawieniu zaÊwiadczenia wydane-
go przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej stwierdzajàcego, ˝e te kwa-
lifikacje zosta∏y uzyskane po odbyciu
kszta∏cenia zgodnego z przepisami pra-
wa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku po∏o˝nej b´dàcej obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej posiadajàcej dyplom, Êwia-
dectwo lub inny dokument potwierdza-
jàcy posiadanie formalnych kwalifikacji
do wykonywania zawodu po∏o˝nej, któ-
rej kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te przed
dniem 3 paêdziernika 1990 r. na teryto-
rium by∏ej Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej i odpowiada wszystkim mini-
malnym wymogom kszta∏cenia zgodne-
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go z przepisami prawa Unii Europej-
skiej, ale jest uznawane tylko pod wa-
runkiem uzupe∏nienia go praktykà za-
wodowà, kwalifikacje sà uznawane po
przedstawieniu zaÊwiadczenia wydane-
go przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, ˝e wykonywa∏ zawód po-
∏o˝nej w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej przez co najmniej dwa lata
w okresie pi´ciu lat bezpoÊrednio po-
przedzajàcych dat´ wystawienia za-
Êwiadczenia. 

Art.11d. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca obywate-
lem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej czasowo przebywajàca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝e
czasowo wykonywaç zawód piel´gniar-
ki, po∏o˝nej bez koniecznoÊci uzyskania
prawa wykonywania zawodu piel´-
gniarki albo prawa wykonywania zawo-
du po∏o˝nej, je˝eli ka˝dorazowo przed
rozpocz´ciem wykonywania zawodu
z∏o˝y w okr´gowej izbie piel´gniarek
i po∏o˝nych w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce wykonywania zawodu:

1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze
wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej, ze wskazaniem miejsca
i czasu wykonywania zawodu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz 

2) zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej stwierdzajàce, ˝e wykonuje za-
wód piel´gniarki, po∏o˝nej w tym
paƒstwie, oraz

3) zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej stwierdzajàce, ˝e posiada jeden
z dyplomów, Êwiadectw lub innych
dokumentów potwierdzajàcych po-
siadanie formalnych kwalifikacji do
wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej.

2. Je˝eli zaistnia∏a nag∏a potrzeba udziele-
nia Êwiadczenia przez piel´gniark´, po-
∏o˝nà, o której mowa w ust. 1, doku-
menty, o których mowa w ust. 1, mogà
byç z∏o˝one niezw∏ocznie po udzieleniu
Êwiadczenia. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
zachowujà wa˝noÊç przez okres 12 mie-
si´cy od dnia ich wydania.

4. Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej majàca miejsce za-
mieszkania lub pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zostanie po-
zbawiona w ca∏oÊci albo w cz´Êci prawa
wykonywania zawodu, zaÊwiadczenie
o prawie wykonywania zawodu oraz in-
ne dokumenty Êwiadczàce o posiadaniu
tego prawa tracà swojà wa˝noÊç
z dniem pozbawienia jej w ca∏oÊci albo
w cz´Êci prawa wykonywania zawodu.

Art.11e. 1. Je˝eli Naczelna Rada Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych lub okr´gowe rady piel´gniarek
i po∏o˝nych posiadajà informacje doty-
czàce wa˝nego zdarzenia, które wystà-
pi∏o przed podj´ciem w Rzeczypospoli-
tej Polskiej dzia∏alnoÊci przez piel´gniar-
k´, po∏o˝nà b´dàcà obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i które mo˝e mieç wp∏yw na podj´-
cie lub wykonywanie zawodu piel´-
gniarki, po∏o˝nej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, informujà o tym zda-
rzeniu paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej, którego jest obywatelem lub
z którego przybywa piel´gniarka, po∏o˝-
na i wyst´pujà z wnioskiem o weryfika-
cj´ tych informacji oraz o zawiadomie-
nie o dzia∏aniach, które zosta∏y podj´te
w zwiàzku z tym zdarzeniem.

2. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych
lub okr´gowe rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych majà obowiàzek:

1) dokonania na wniosek odpowiednich
w∏adz lub organizacji paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej weryfi-
kacji informacji, które mogà mieç
wp∏yw na podj´cie lub wykonywanie
zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej na te-
rytorium tego paƒstwa niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w okresie
trzech miesi´cy od dnia przedstawie-
nia informacji,

2) informowania o wynikach weryfika-
cji, o której mowa w pkt 1, odpowied-
nie w∏adze lub organizacje wniosku-
jàcego paƒstwa.

3. Informacje uzyskane w ramach weryfi-
kacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Na-
czelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych
oraz okr´gowe rady piel´gniarek i po-
∏o˝nych sà obowiàzane zachowaç w ta-
jemnicy.

4. Dokumenty przekazane w ramach wery-
fikacji zachowujà wa˝noÊç przez okres
trzech miesi´cy od dnia ich wydania. 

Art. 11f. Je˝eli piel´gniarka, po∏o˝na b´dàca oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej posiada dyplom, Êwiadec-
two lub inny dokument potwierdzajàcy
posiadanie formalnych kwalifikacji do
wykonywania zawodu piel´gniarki, po∏o˝-
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nej inny ni˝ dokumenty, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 4, uznaje si´ go za równowa˝-
ny z tymi dokumentami, je˝eli przedstawi
zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej stwier-
dzajàce, ˝e ten dyplom, Êwiadectwo lub
inny dokument potwierdzajàcy posiada-
nie formalnych kwalifikacji zosta∏ uzyska-
ny po ukoƒczeniu kszta∏cenia zgodnego
z przepisami prawa Unii Europejskiej
i jest traktowany przez te w∏adze lub orga-
nizacje za równowa˝ny z dokumentami,
o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 4.

Art. 11g. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych, rozpatrujàc wniosek o przyznanie
prawa wykonywania zawodu obywate-
lowi paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej bierze pod uwag´:

1) dyplomy, Êwiadectwa oraz inne do-
kumenty potwierdzajàce posiadanie
formalnych kwalifikacji piel´gniarki,
po∏o˝nej, uzyskane w paƒstwie in-
nym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej,

2) odbyte kszta∏cenie oraz doÊwiadcze-
nie zawodowe, porównujàc je z kwa-
lifikacjami wymaganymi do wykony-
wania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝-
nej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stwierdzenie prawa wykonywania za-
wodu w sytuacji, o której mowa
w ust. 1, powinno byç dokonane w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku przez piel´gniark´, po∏o˝nà wraz
z pe∏nà dokumentacjà.

Art. 11h. Okr´gowa izba piel´gniarek i po∏o˝nych,
na wniosek piel´gniarki lub po∏o˝nej b´-
dàcej cz∏onkiem tej izby, wydaje:

1) zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e piel´-
gniarka lub po∏o˝na posiada kwalifika-
cje zgodne z wymaganiami wynikajà-
cymi z przepisów prawa Unii Europej-
skiej oraz ˝e posiadany dyplom, Êwia-
dectwo lub inny dokument potwier-
dzajàcy posiadanie formalnych kwali-
fikacji odpowiada dokumentom po-
twierdzajàcym formalne kwalifikacje
piel´gniarki lub po∏o˝nej wynikajàce
z przepisów prawa Unii Europejskiej,

2) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy za-
wodowej,

3) inne zaÊwiadczenia wymagane przez
odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej.”;

9) w art. 12 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b i 2c
w brzmieniu: 

„2b. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2a, ule-
ga zawieszeniu w przypadku, gdy Naczelna
Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych lub okr´gowa
rada piel´gniarek i po∏o˝nych skieruje wnio-
sek, o którym mowa w art. 11e ust. 1, do cza-
su otrzymania weryfikacji informacji, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ na 3 miesiàce.

2c. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci do-
tyczàcych autentycznoÊci dyplomów, Êwia-
dectw lub innych dokumentów wydanych
przez odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych
zwraca si´ do odpowiednich w∏adz lub orga-
nizacji tego paƒstwa o potwierdzenie auten-
tycznoÊci dyplomów, Êwiadectw lub innych
dokumentów wydanych przez to paƒstwo
oraz o poÊwiadczenie, ˝e piel´gniarka, po∏o˝-
na zamierzajàca wykonywaç zawód w Rzeczy-
pospolitej Polskiej uzyska∏a wykszta∏cenie
zgodne z przepisami obowiàzujàcymi w okre-
Êlonym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej.”;

10) dodaje si´ za∏àczniki nr 1 i 2 w brzmieniu:

„Za∏àczniki do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej

Za∏àcznik nr 1

Wykaz tytu∏ów zawodowych piel´gniarek

1) „Krankenschwester” lub „Krankenpfleger”
w Republice Federalnej Niemiec,

2) „hospitalier(¯re)/verpleegassistente(e)” lub „in-
firmier(¯re) hospitalier(¯re)/ ziekenhuisverple-
ger (-verpleegster)” w Królestwie Belgii,

3) „sygeplejerske” w Królestwie Danii,

4) „infirmier(¯re)” w Republice Francuskiej,

5) „Registered General Nurse” w Republice Irlan-
dii,

6) „infermiere professionale” w Republice W∏o-
skiej,

7) „infirmier” w Wielkim Ksi´stwie Luksemburga,

8) „verpleegkundige” w Królestwie Niderlandów,

9) „State Registered Nurse” lub „Registered Ge-
neral Nurse” w Zjednoczonym Królestwie Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

10) „∆ιπλωµατον∂χος η∂ πτυχιον∂χος νοσοκóµος νοση−
λεντη∂ς η∂ νοσηλεν∂τρια ” w Republice Greckiej,

11) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hisz-
panii,

12) „enfermeiro” w Republice Portugalii,

13) „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter
Krankenpfleger” w Republice Austrii,
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14) „sairaanhoitaja — sjukskötare” w Republice
Finlandii,

15) „sjuksköterska” w Królestwie Szwecji,

16) „všeobecná sestra/všeobecný ošetrovatel”
w Republice Czeskiej,

17) „õde” w Republice Estoƒskiej,

18) „Εγγεγραµµε∂νος Νοσηλεντη∂ς” w Republice Cy-
pryjskiej,

19) „ma-sa” w Republice ¸otewskiej, 

20) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republi-
ce Litewskiej, 

21) „ápoló” w Republice W´gierskiej,

22) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Repu-
blice Malty, 

23) „diplomirana medicinska sestra / diplomirani
zdravstvenik” w Republice S∏owenii,

24) „sestra” w Republice S∏owackiej,

25) „hjukrunarfrcdingur” w Republice Islandii,

26) „Krankenschwester — Krankenpfleger” w Ksi´-
stwie Liechtensteinu,

27) „offentlig godkjent sykepleier” w Królestwie
Norwegii,

28) „infirmi¯re”, „infirmier”, „Krankenschwester”,
„Krankenpfleger”, „infermiera” lub „infermie-
re” w Konfederacji Szwajcarskiej.

Za∏àcznik nr 2

Wykaz tytu∏ów zawodowych po∏o˝nych

1) „Hebamme” lub „Entbindungspfleger” w Re-
publice Federalnej Niemiec,

2) „accoucheuse/vroedvrouw” w Królestwie Bel-
gii,

3) „jordemoder” w Królestwie Danii,

4) „sage-femme” w Republice Francuskiej,

5) „midwife” w Republice Irlandii,

6) „ostetrica” w Republice W∏oskiej,

7) „sage-femme” w Wielkim Ksi´stwie Luksem-
burga,

8) „verloskundige” w Królestwie Niderlandów,

9) „midwife” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

10) „µαíα” lub „µαιεντη∂ς” w Republice Greckiej,

11) „matrona” lub „asistente obst¯trico” w Króle-
stwie Hiszpanii,

12) „enfermeiro especialista Em enfermagem de
saúde materna e obstétrica” w Republice Por-
tugalii,

13) „Hebamme” w Republice Austrii,

14) „kätilö — barnmorska” w Republice Finlandii,

15) „barnmorska” w Królestwie Szwecji,

16) „porodní asistentka/porodní asistent” w Repu-
blice Czeskiej,

17) „ämmaemand” w Republice Estoƒskiej,

18) „Εγγεγραµµε∂νη Μαíα” Republice Cypryjskiej,

19) „vecma-te” w Republice ¸otewskiej,

20) „akušeris” w Republice Litewskiej,

21) „szülészno“ w Republice W´gierskiej,

22) „qabla” w Republice Malty,

23) „diplomirana babica / Diplomirani babičar”
w Republice S∏owenii,

24) „pôrodná asistentka” w Republice S∏owackiej, 

25) „ljósmódir” w Republice Islandii,

26) „Hebamme” w Ksi´stwie Liechtensteinu,

27) „jordmor” w Królestwie Norwegii,

28) „sage-femme”, „Hebamme” lub „levatrice”
w Konfederacji Szwajcarskiej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póên. zm.3)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postano-
wienia:

1) dyrektywy 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
dotyczàcej wzajemnego uznawania dyplo-
mów, Êwiadectw i innych dokumentów po-
twierdzajàcych posiadanie kwalifikacji osób
wykonujàcych zawód lekarza dentysty, ∏àcz-
nie ze Êrodkami majàcymi na celu u∏atwienie
skutecznego wykonywania prawa przedsi´-
biorczoÊci i swobody Êwiadczenia us∏ug
(Dz. Urz. WE L 233 z 24.08.1978, z póên. zm.),

2) dyrektywy 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia
1993 r. majàcej na celu u∏atwienie swobod-
nego przep∏ywu lekarzy i wzajemnego uzna-
wania ich dyplomów, Êwiadectw i innych do-
kumentów potwierdzajàcych posiadanie
kwalifikacji (Dz. Urz. WE L 165 z 07.07.1993,
z póên. zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-
niejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.”;
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2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy si´ samorzàd lekarzy i lekarzy denty-
stów, zwany dalej „samorzàdem lekarzy”.”;

3) w art. 3 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, nale˝y przez to ro-
zumieç równie˝ paƒstwo cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym oraz Konfederacj´ Szwaj-
carskà.”;

4) w art. 4 w ust. 2 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) uznawanie kwalifikacji lekarzy, b´dàcych oby-
watelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, zamierzajàcych wykonywaç zawód
lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

5) art. 61a otrzymuje brzmienie:

„Art. 61a. 1. W przypadku gdy Naczelna Rada Le-
karska lub okr´gowe rady lekarskie
posiadajà informacje dotyczàce
spraw, które mogà mieç wp∏yw na
wykonywanie zawodu lekarza,
a w szczególnoÊci dotyczàce post´po-
wania dyscyplinarnego lub karnego
wobec osoby, która zamierza wyko-
nywaç lub wykonuje zawód lekarza
w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, przekazuje takie informacje od-
powiednim w∏adzom lub organiza-
cjom tego paƒstwa.

2. W przypadku gdy Naczelna Rada Le-
karska lub okr´gowa rada lekarska
otrzyma informacje od odpowiednich
w∏adz lub organizacji paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej o zda-
rzeniu, które mo˝e mieç wp∏yw na
wykonywanie przez danà osob´ za-
wodu lekarza, podejmuje odpowied-
nie dzia∏ania dla sprawdzenia praw-
dziwoÊci tych informacji oraz w zale˝-
noÊci od ustaleƒ podejmie post´po-
wanie, o którym mowa w art. 41—57.
W∏aÊciwa rada informuje odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, od
których pochodzi informacja, o pod-
j´tych Êrodkach w terminie trzech
miesi´cy od dnia otrzymania infor-
macji.

3. Naczelna Rada Lekarska oraz okr´go-
we rady lekarskie sà obowiàzane za-
chowaç w tajemnicy informacje,
o których mowa w ust. 1 i 2.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 41,
poz. 178, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postano-
wienia:

1) dyrektywy 77/452/EWG z dnia 27 czerwca
1977 r. dotyczàcej wzajemnego uznawania
dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
piel´gniarki odpowiedzialnej za opiek´ ogól-
nà, ∏àcznie ze Êrodkami majàcymi na celu
u∏atwienie skutecznego wykonywania prawa
przedsi´biorczoÊci i swobody Êwiadczenia
us∏ug (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977,
z póên. zm.),

2) dyrektywy 80/154/EWG z dnia 21 stycznia
1980 r. dotyczàcej wzajemnego uznawania
dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
w zakresie po∏o˝nictwa i zawierajàcej Êrodki
majàce na celu u∏atwienie skutecznego wy-
konywania prawa przedsi´biorczoÊci i swo-
body Êwiadczenia us∏ug (Dz. Urz. WE L 033
z 11.02.1980, z póên. zm.),

3) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniajàcej dyrektywy 89/48/EWG
i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dy-
rektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´gniar-
ki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza wetery-
narii, po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i leka-
rza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-
niejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.”;

2) w art. 3 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w ustawie jest mowa o „paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej”, nale˝y przez
to rozumieç równie˝ „paƒstwo cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacj´
Szwajcarskà”.”;
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3) w art. 4 w ust.1 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) uznawanie kwalifikacji piel´gniarek i po∏o˝-
nych b´dàcych obywatelami paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, zamierzajàcych
wykonywaç zawód piel´gniarki lub po∏o˝nej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

4) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Rejestry piel´gniarek i po∏o˝nych 

Art. 11a. 1. Centralny Rejestr Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych prowadzi Naczelna Rada
Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1,
jest prowadzony w formie elektro-
nicznej, w sposób uniemo˝liwiajàcy
jego uszkodzenie, zniszczenie lub
dost´p osób nieupowa˝nionych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia mo˝e, w ramach Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa, których jest dyspo-
nentem, dofinansowaç koszty zwià-
zane z prowadzeniem rejestru,
o którym mowa w ust. 1.

Art. 11b. Rejestr, o którym mowa w art. 11a
ust. 1, zawiera nast´pujàce dane:

1) imi´ (imiona) i nazwisko,

2) nazwisko rodowe,

3) imiona rodziców,

4) p∏eç,

5) miejsce i dat´ urodzenia,

6) numer ewidencyjny PESEL,
a w przypadku gdy piel´gniarce lub
po∏o˝nej nie nadano tego numeru
— seri´ i numer dowodu osobiste-
go lub paszportu albo numer iden-
tyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego mo˝liwe jest
ustalenie danych,

7) numer NIP — w odniesieniu do pie-
l´gniarki, po∏o˝nej, posiadajàcej taki
numer,

8) obywatelstwo (obywatelstwa),

9) adres zamieszkania,

10) tytu∏ zawodowy,

11) numer zaÊwiadczenia o prawie wy-
konywania zawodu albo ograniczo-
nego prawa wykonywania zawodu
oraz numery poprzednich zaÊwiad-
czeƒ o prawie wykonywania za-
wodu z okreÊleniem organu wyda-
jàcego zaÊwiadczenie i daty wyda-
nia,

12) informacj´ o posiadaniu prawa wy-
konywania zawodu w innym paƒ-
stwie ni˝ Rzeczpospolita Polska,

13) informacj´ o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu,

14) nazw´ ukoƒczonej szko∏y piel´-
gniarskiej lub szko∏y po∏o˝nych, nu-
mer dyplomu i dat´ jego wydania
oraz rok ukoƒczenia tej szko∏y,

15) dat´ rozpocz´cia wykonywania za-
wodu,

16) dat´ i miejsce rozpocz´cia i ukoƒ-
czenia sta˝u podyplomowego,

17) dat´ i rodzaj ukoƒczonego kszta∏ce-
nia podyplomowego, nazw´ organi-
zatora kszta∏cenia wydajàcego za-
Êwiadczenie oraz w przypadku szko-
lenia specjalizacyjnego numer dy-
plomu oraz dat´ jego wystawienia,

18) stopieƒ naukowy, dat´ jego uzyska-
nia oraz nazw´ organu nadajàcego
stopieƒ,

19) tytu∏ naukowy, dat´ jego uzyskania
oraz nazw´ organu nadajàcego ty-
tu∏,

20) nazw´ pracodawcy oraz dat´ za-
trudnienia i stanowisko, poczynajàc
od daty rozpocz´cia wykonywania
zawodu, 

21) informacj´ o prowadzeniu indywi-
dualnej, indywidualnej specjali-
stycznej lub grupowej praktyki pie-
l´gniarek, po∏o˝nych wraz z nume-
rem wpisu do w∏aÊciwego rejestru,

22) informacj´ o zaprzestaniu wykony-
wania zawodu,

23) informacj´ o zawieszeniu prawa wy-
konywania zawodu,

24) informacj´ o zrzeczeniu si´ prawa
wykonywania zawodu,

25) stosunek do s∏u˝by wojskowej
w odniesieniu do obywateli Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

26) informacj´ o skreÊleniu z rejestru
piel´gniarek i rejestru po∏o˝nych
prowadzonego przez w∏aÊciwà okr´-
gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych.

Art. 11c. 1. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych na wniosek osoby wpisanej do
rejestru dokonuje wypisów z rejestru,
o którym mowa w art. 11a ust. 1, w za-
kresie dotyczàcym tej osoby.

2. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych na wniosek odpowiednich w∏adz
lub organizacji paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej udost´pnia z reje-
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stru, o którym mowa w art. 11a ust. 1,
niezb´dne do uznania kwalifikacji in-
formacje, o które wnoszà odpowiednie
w∏adze lub organizacje paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, a które
mogà mieç wp∏yw na podj´cie lub wy-
konywanie zawodu piel´gniarki, po∏o˝-
nej na terytorium tego paƒstwa.

3. Na wniosek upowa˝nionych organów
udost´pnia si´ informacje zawarte
w rejestrze dla celów statystycznych.

Art. 11d. Piel´gniarka, po∏o˝na wpisana do reje-
stru, o którym mowa w art. 11a ust. 1,
jest obowiàzana do niezw∏ocznego za-
wiadomienia w∏aÊciwej okr´gowej rady
piel´gniarek i po∏o˝nych o wszelkich
zmianach danych, o których mowa
w art. 11b, nie póêniej jednak ni˝ w ter-
minie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 11e. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych
jest obowiàzana do przekazywania Na-
czelnej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych
danych z prowadzonego przez siebie re-
jestru piel´gniarek i rejestru po∏o˝nych,
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu do odpowiedniego re-
jestru.

Art. 11f. Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych
jest obowiàzana przekazywaç do dnia
23 grudnia ka˝dego roku ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia informa-
cje o aktualnej liczbie i strukturze zatrud-
nienia piel´gniarek i po∏o˝nych wykonu-
jàcych zawód na terenie dzia∏ania po-
szczególnych okr´gowych rad piel´gnia-
rek i po∏o˝nych.

Art. 11g. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy sposób prowadzenia Centralne-
go Rejestru Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
w tym sposób aktualizacji danych zawar-
tych w tym rejestrze oraz sposób udo-
st´pniania danych wpisanych do tego re-
jestru, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapew-
nienia wiarygodnoÊci oraz ochrony da-
nych.

Art. 11h. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych prowadzi rejestr piel´gniarek i re-
jestr po∏o˝nych.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, za-
wierajà dane, o których mowa
w art. 11b pkt 1—25.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób prowadzenia rejestru piel´gniarek
i rejestru po∏o˝nych oraz sposób udo-
st´pniania danych wpisanych do reje-
stru, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapew-
nienia wiarygodnoÊci oraz ochrony da-
nych.”;

5) w art. 24 uchyla si´ ust. 5;

6) w art. 33 w ust. 1 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) prowadzi Centralny Rejestr Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postano-
wienia:

1) dyrektywy 85/432/EWG z dnia 16 wrzeÊnia
1985 r. dotyczàcej koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych w zakresie niektórych rodzajów dzia-
∏alnoÊci w dziedzinie farmacji (Dz. Urz. WE
L 253 z 24.09.1985, z póên. zm.);

2) dyrektywy 85/433/EWG z dnia 16 wrzeÊnia
1985 r. dotyczàcej wzajemnego uznawania
dyplomów, Êwiadectw i innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji
w zakresie farmacji, zawierajàcej Êrodki ma-
jàce na celu u∏atwienie skutecznego wykony-
wania prawa przedsi´biorczoÊci odnoszàce-
go si´ do niektórych dzia∏alnoÊci z dziedziny
farmacji (Dz. Urz. WE L 253 z 24.09.1985,
z póên. zm.);

3) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniajàcej dyrektywy 89/48/EWG
i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dy-
rektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´gniar-
ki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza wetery-
narii, po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i leka-
rza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-
niejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.”;

2) dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Ilekroç w ustawie jest mowa o „paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej”, nale˝y
przez to rozumieç równie˝ „paƒstwo
cz∏onkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz Konfederacj´ Szwajcar-
skà”.”;
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3) art. 2b otrzymuje brzmienie: 

„Art.2b. 1. Farmaceutà jest osoba, która spe∏nia
jeden z nast´pujàcych warunków:

1) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Pol-
skiej co najmniej pi´cioletnie studia
na kierunku farmacja w szkole wy˝-
szej obejmujàce co najmniej szeÊcio-
miesi´czny sta˝ w aptece i uzyska∏a
tytu∏ zawodowy magistra;

2) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Pol-
skiej czteroletnie lub pi´cioletnie stu-
dia na kierunku farmacja w szkole
wy˝szej i uzyska∏a tytu∏ zawodowy
magistra;

3) posiada dyplom wydany przez inne
paƒstwo ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej potwierdzajàcy
ukoƒczenie co najmniej pi´cioletnich
studiów na kierunku farmacja
w szkole wy˝szej obejmujàcych co
najmniej szeÊciomiesi´czny sta˝
w aptece, uznany w Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z odr´bnymi prze-
pisami, za równowa˝ny z dyplomem
i tytu∏em zawodowym magistra uzy-
skiwanym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

4) posiada kwalifikacje potwierdzone
dokumentem, o którym mowa
w ust. 3.

2. Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek
farmaceuty, wydaje:

1) zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e far-
maceuta posiada kwalifikacje zgod-
ne z wymaganiami wynikajàcymi
z przepisów prawa Unii Europejskiej
oraz, ˝e posiadany dyplom ukoƒcze-
nia studiów wy˝szych odpowiada
dokumentom poÊwiadczajàcym po-
siadanie formalnych kwalifikacji far-
maceuty wynikajàcych z przepisów
prawa Unii Europejskiej;

2) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy za-
wodowej;

3) inne zaÊwiadczenia wymagane przez
odpowiednie w∏adze lub organizacje
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz
dyplomów, Êwiadectw i innych doku-
mentów wydanych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, potwier-
dzajàcych posiadanie formalnych kwa-
lifikacji do wykonywania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej zawodu farmaceuty

przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci nazwy dyplomów,
Êwiadectw i innych dokumentów oraz
oznaczenie podmiotów wydajàcych te
dokumenty.

4. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadec-
twem lub innym dokumentem potwier-
dzajàcym posiadanie formalnych kwali-
fikacji, uprawniajàcym do wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu
farmaceuty, o którym mowa w ust. 3,
uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadectwa lub in-
ne dokumenty wydane przez paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, je˝eli
kszta∏cenie zosta∏o rozpocz´te przed
dniem:

1) 1 paêdziernika 1987 r. w Królestwie
Belgii, Królestwie Danii, Republice
Federalnej Niemiec, Republice Grec-
kiej, Królestwie Hiszpanii, Republice
Francuskiej, Republice Irlandii, Wiel-
kim Ksi´stwie Luksemburga, Zjed-
noczonym Królestwie Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Pó∏nocnej, Republice
Portugalii i Królestwie Niderlandów;

2) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich w przypadku Republiki Litew-
skiej;

3) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej;

4) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏a-
wii w przypadku Republiki S∏owenii;

5) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich w przypadku Republiki Estoƒ-
skiej;

6) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich w przypadku Republiki ¸otew-
skiej;

7) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏o-
wacji;

8) 1 listopada 1993 r. w Republice W∏o-
skiej;

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Au-
strii, Republice Finlandii, Królestwie
Szwecji, Królestwie Norwegii i Repu-
blice Islandii;

10) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechten-
steinu;

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji
Szwajcarskiej;

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej,
Republice S∏owackiej, Republice
S∏owenii, Republice Litewskiej, Re-
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publice ¸otewskiej, Republice Estoƒ-
skiej, Republice W´gierskiej, Repu-
blice Malty lub Republice Cypryjskiej

— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub in-
nego dokumentu do∏àczone zosta∏o za-
Êwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej po-
twierdzajàce, ˝e osoba pos∏ugujàca si´
tymi dokumentami, wykonywa∏a za-
wód farmaceuty przez okres co naj-
mniej trzech kolejnych lat z pi´ciu lat
bezpoÊrednio poprzedzajàcych wyda-
nie zaÊwiadczenia.

5. W przypadku farmaceuty b´dàcego
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, którego dyplom,
Êwiadectwo lub inne dokumenty po-
twierdzajàce posiadanie formalnych
kwalifikacji do wykonywania zawodu
farmaceuty nie odpowiadajà dokumen-
tom, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 3, kwalifika-
cje sà uznawane po przedstawieniu za-
Êwiadczenia wydanego przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
stwierdzajàcego, ˝e kwalifikacje zosta∏y
uzyskane po odbyciu kszta∏cenia zgod-
nego z przepisami prawa Unii Europej-
skiej.

6. Naczelna Rada Aptekarska, rozpatrujàc
wniosek o przyznanie prawa wykony-
wania zawodu obywatelowi paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej bie-
rze po uwag´:

1) dyplomy, Êwiadectwa lub inne doku-
menty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje do wykonywania zawo-
du farmaceuty uzyskane w paƒstwie
innym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej;

2) odbyte kszta∏cenie oraz doÊwiadcze-
nie zawodowe, porównujàc je z kwa-
lifikacjami wymaganymi do wykony-
wania zawodu farmaceuty w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
stwierdza okr´gowa rada aptekarska w∏a-
Êciwa ze wzgl´du na miejsce wykonywa-
nia zawodu farmaceuty w odniesieniu do
obywatela polskiego, który:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 2b
ust. 1;

2) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na
wykonywanie zawodu potwierdzony
orzeczeniem lekarskim;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.”;

5) uchyla si´ art. 4a;

6) art. 4b—4e otrzymujà brzmienie:

„Art. 4b. 1. Prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty w odniesieniu do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej stwierdza Naczelna Rada Apte-
karska, je˝eli osoba ta:

1) posiada dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument potwierdzajàcy posia-
danie formalnych kwalifikacji
uprawniajàcych do wykonywania
zawodu farmaceuty, wydany przez
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej;

2) spe∏nia wymagania okreÊlone
w art. 4 pkt 2 i 3;

3) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e posiada zna-
jomoÊç j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie w zakresie koniecznym do
wykonywania zawodu farmaceuty.

2. W przypadku uzasadnionych wàtpli-
woÊci dotyczàcych autentycznoÊci dy-
plomów, Êwiadectw lub innych doku-
mentów potwierdzajàcych posiadanie
formalnych kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu farmaceuty, wydanych
przez odpowiednie w∏adze lub organi-
zacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, lub dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 2b ust. 4 i 5, Naczel-
na Rada Aptekarska zwraca si´ do od-
powiednich w∏adz lub organizacji tego
paƒstwa, o potwierdzenie ich auten-
tycznoÊci.

Art. 4c. 1. W celu uzyskania dokumentu potwier-
dzajàcego prawo wykonywania zawo-
du farmaceuty nale˝y przedstawiç
okr´gowej radzie aptekarskiej, na ob-
szarze której zamierza si´ wykonywaç
zawód, dokumenty potwierdzajàce
spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa
w art. 2b ust. 1 i art. 4 pkt 2, oraz
oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych.

2. Farmaceuta, b´dàcy obywatelem inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w celu uzyskania dokumentu potwier-
dzajàcego prawo wykonywania zawo-
du farmaceuty przedstawia Naczelnej
Radzie Aptekarskiej dokumenty po-
twierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w art. 4 pkt 2
i 4b ust. 1 pkt 1, oraz oÊwiadczenie
o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czyn-
noÊci prawnych oraz oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 4b ust. 1 pkt 3.
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3. W stosunku do farmaceuty b´dàcego
obywatelem innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej za wystarczajàce w zakre-
sie spe∏niania wymagaƒ, o których
mowa w art. 4 pkt 2, uznaje si´ doku-
menty odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia, wymagane do wykonywania za-
wodu farmaceuty w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, którego
farmaceuta jest obywatelem lub z któ-
rego przybywa. Je˝eli w paƒstwie tym
dokumenty tego rodzaju nie sà wyma-
gane, za wystarczajàce uwa˝a si´ do-
kumenty wydane w tym paƒstwie od-
powiadajàce dokumentom wydawa-
nym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3,
mogà byç przedstawiane przez okres
3 miesi´cy od dnia ich wystawienia.

Art. 4d. 1. Na podstawie z∏o˝onych dokumentów
i oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 4c, okr´gowa rada aptekarska
lub Naczelna Rada Aptekarska podej-
muje uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu i wydaje
dokument „Prawo wykonywania za-
wodu farmaceuty”. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
dokumentu, o którym mowa w ust. 1,
obejmujàcy w szczególnoÊci niezb´d-
ne dane dotyczàce farmaceuty oraz
posiadanych przez niego kwalifikacji
oraz adnotacje odnoszàce si´ do wyko-
nywania zawodu, kierujàc si´ przydat-
noÊcià danych zawartych w tym doku-
mencie.

Art. 4e. 1. Stwierdzenie prawa wykonywania za-
wodu farmaceuty lub odmowa stwier-
dzenia powinna byç dokonana przez
okr´gowà rad´ aptekarskà lub Naczel-
nà Rad´ Aptekarskà niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 3 miesi´-
cy, liczàc od dnia z∏o˝enia wszystkich
niezb´dnych dokumentów.

2. Je˝eli Naczelna Rada Aptekarska lub
okr´gowe rady aptekarskie posiadajà
informacje dotyczàce wa˝nego zdarze-
nia, które wystàpi∏o przed podj´ciem
w Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alno-
Êci przez farmaceut´ b´dàcego obywa-
telem innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i które mo˝e
mieç wp∏yw na stwierdzenie prawa
wykonywania zawodu farmaceuty, in-
formujà o tym zdarzeniu paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, które-
go jest obywatelem lub z którego przy-
bywa farmaceuta i wyst´pujà z wnio-
skiem o weryfikacj´ tych informacji

oraz o zawiadomienie o dzia∏aniach,
które zosta∏y podj´te w zwiàzku z tym
zdarzeniem.

3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1,
ulega zawieszeniu w przypadku, gdy
Naczelna Rada Aptekarska lub okr´go-
wa rada aptekarska z∏o˝y wniosek,
o którym mowa w ust. 2 oraz
art. 4b ust. 2, do czasu otrzymania od-
powiedzi, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
3 miesiàce.

4. Naczelna Rada Aptekarska lub okr´go-
we rady aptekarskie majà obowiàzek:

1) dokonania weryfikacji informacji,
o które wnosi odpowiednia w∏adza
lub organizacje innego ni˝ Rzeczpo-
spolita Polska paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, które mo-
gà mieç wp∏yw na stwierdzenie pra-
wa wykonywania zawodu farma-
ceuty w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej;

2) informowania o wynikach weryfika-
cji, o której mowa w pkt 1, odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje
wnioskujàcego paƒstwa innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

5. Weryfikacja informacji, o których mo-
wa w ust. 4, musi zostaç zakoƒczona
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 3 miesi´cy, liczàc od dnia
przedstawienia przez farmaceut´ pe∏-
nej dokumentacji.

6. Naczelna Rada Aptekarska oraz okr´-
gowe izby aptekarskie sà obowiàzane
zachowaç w tajemnicy informacje,
o których mowa w ust. 2 i 4.

7. Dokumenty przekazane w ramach we-
ryfikacji zachowujà wa˝noÊç przez
okres 3 miesi´cy od dnia ich wyda-
nia.”;

7) w art. 4f:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
w odniesieniu do cudzoziemca okr´gowa
rada aptekarska mo˝e stwierdziç, je˝eli spe∏-
nia on warunki okreÊlone w art. 4 oraz wyka-
zuje wystarczajàcà znajomoÊç j´zyka pol-
skiego w mowie i piÊmie, potwierdzonà eg-
zaminem zorganizowanym i przeprowadzo-
nym przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
w odniesieniu do cudzoziemca posiadajà-
cego dyplom, Êwiadectwo lub inny doku-
ment, o którym mowa w art. 2b ust. 3,
okr´gowa rada aptekarska mo˝e stwierdziç
pod warunkiem, ˝e dany dokument zosta∏
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uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za rów-
nowa˝ny z dyplomem uzyskiwanym
w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) art. 4g otrzymuje brzmienie:

„Art. 4g. 1. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
ma prawo pos∏ugiwaç si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej orygi-
nalnym tytu∏em okreÊlajàcym wy-
kszta∏cenie, uzyskanym w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub jego
skrótem, w przypadku gdy ten tytu∏
lub jego skrót nie jest to˝samy z tytu-
∏em zawodowym u˝ywanym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, do któ-
rego farmaceuta jest uprawniony.

2. Je˝eli tytu∏, o którym mowa w ust.1,
okreÊlajàcy wykszta∏cenie lub jego
skrót mo˝e byç mylony z tytu∏em za-
wodowym u˝ywanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego
uzyskania wymagane jest dodatkowe
szkolenie, którego farmaceuta nie po-
siada, mo˝e on pos∏ugiwaç si´ orygi-
nalnym tytu∏em u˝ywanym w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
którego jest obywatelem lub z którego
przybywa, w j´zyku oryginalnym
w formie okreÊlonej przez Naczelnà
Rad´ Aptekarskà.”;

9) uchyla si´ art. 5a;

10) w art. 15 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Obywatel innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
wykonujàcy na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej zawód farmaceuty jest wpisywany
do rejestru farmaceutów oraz na list´ cz∏on-
ków wskazanej przez siebie okr´gowej izby
aptekarskiej, na podstawie przekazanej przez
Naczelnà Rad´ Aptekarskà uchwa∏y, o której
mowa w art. 4d ust. 1, oraz dokumentów,
o których mowa w art. 4c ust. 1, niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wszystkich niezb´dnych do-
kumentów.”;

11) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Farmaceuta, który nie wykonuje zawo-
du farmaceuty w aptece przez okres
d∏u˝szy ni˝ 5 lat w ciàgu ostatnich 6 lat,
a zamierza podjàç jego wykonywanie
w aptece, ma obowiàzek zawiadomiç
o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ apte-
karskà i odbyç przeszkolenie uzupe∏-
niajàce trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 6 mie-
si´cy.

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu
zawodu farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb ap-
tekarskich, z wy∏àczeniem organów,
o których mowa w art. 24 pkt 1
i art. 34 pkt 1;

2) pracy w charakterze nauczyciela
akademickiego na wydzia∏ach albo
w innych jednostkach organizacyj-
nych szkó∏ wy˝szych, które prowa-
dzà studia na kierunku farmacja;

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;

4) pracy w ramach merytorycznej dzia-
∏alnoÊci redakcyjnej naukowo-za-
wodowych czasopism farmaceu-
tycznych.

3. Program, czas trwania oraz sposób
przeszkolenia uzupe∏niajàcego ustala
Naczelna Rada Aptekarska, uwzgl´d-
niajàc okres niewykonywania zawodu
w aptece. 

4. Koszt przeszkolenia uzupe∏niajàcego
ponosi farmaceuta odbywajàcy to
przeszkolenie.

5. Szczegó∏owe warunki odbywania prze-
szkolenia uzupe∏niajàcego okreÊla
umowa zawarta przez farmaceut´
z podmiotem prowadzàcym przeszko-
lenie uzupe∏niajàce, wskazanym przez
okr´gowà rad´ aptekarskà, której
cz∏onkiem jest farmaceuta zamierzajà-
cy podjàç wykonywanie zawodu w ap-
tece.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do
obywateli innych ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, którzy zamierzajà podjàç
wykonywanie zawodu farmaceuty
w Rzeczypospolitej Polskiej po raz
pierwszy.”;

12) w art. 18: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do oby-
wateli innych ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
którzy zamierzajà podjàç wykonywanie za-
wodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Pol-
skiej po raz pierwszy.”,

b) uchyla si´ ust. 8—10;

13) art. 18a otrzymuje brzmienie:

„Art. 18a. Farmaceuta traci prawo wykonywania
zawodu w razie:

1) ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego
lub cz´Êciowego;

2) utraty praw publicznych;

3) pozbawienia prawa wykonywania za-
wodu.”;
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14) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od uchwa∏ okr´gowych rad aptekarskich
w sprawach, o których mowa w art. 4, 4f ust. 1,
art. 18 ust. 3 i art. 18a, przys∏uguje odwo∏anie
do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podej-
muje w tej sprawie uchwa∏´.”;

15) w art. 60 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Informacji o ukaraniu okr´gowa rada aptekar-
ska jest obowiàzana udzieliç na wniosek od-
powiednich w∏adz lub organizacji innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty1)”;

2) dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postano-
wienia:

1) dyrektywy 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
dotyczàcej wzajemnego uznawania dyplo-
mów, Êwiadectw i innych dokumentów po-
twierdzajàcych posiadanie kwalifikacji osób
wykonujàcych zawód lekarza dentysty, ∏àcz-
nie ze Êrodkami majàcymi na celu u∏atwienie
skutecznego wykonywania prawa przedsi´-
biorczoÊci i swobody Êwiadczenia us∏ug (Dz.
Urz. WE L 233 z 24.08.1978, z póên. zm.); 

2) dyrektywy 78/687/EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
dotyczàcej koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych
w zakresie dzia∏alnoÊci lekarza dentysty (Dz.
Urz. WE L 233 z 24.08.1978, z póên. zm.);

3) dyrektywy 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia
1993 r. majàcej na celu u∏atwienie swobod-
nego przep∏ywu lekarzy i wzajemnego uzna-
wania ich dyplomów, Êwiadectw i innych do-
kumentów potwierdzajàcych posiadanie
kwalifikacji (Dz. Urz. WE L 165 z 07.07.1993,
z póên. zm.);

4) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniajàcej dyrektywy 89/48/EWG
i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dy-
rektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´gniar-
ki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza wetery-
narii, po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i leka-
rza (Dz. Urz. WE nr L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-
niejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.”;

3) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega
na udzielaniu przez osob´ posiadajàcà wyma-
gane kwalifikacje, potwierdzone odpowiedni-
mi dokumentami, Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ust. 1, w zakresie chorób z´bów, jamy ust-
nej, cz´Êci twarzowej czaszki oraz okolic przyle-
g∏ych.”;

4) w art. 3 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, nale˝y przez to ro-
zumieç równie˝ paƒstwo cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym oraz Konfederacj´ Szwaj-
carskà.”;

5) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ˝e posiada
na terenie tego paƒstwa prawo do wykonywa-
nia zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które
nie zosta∏o zawieszone ani którego nie zosta∏
pozbawiony, oraz ˝e nie toczy si´ przeciwko
niemu post´powanie w sprawie pozbawienia
albo zawieszenia prawa do wykonywania za-
wodu,” ;

6) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. 1. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza, le-
karza dentysty osobie b´dàcej obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, niespe∏niajàcej wyma-
gaƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2,
ale:

1) posiadajàcej dokument poÊwiad-
czajàcy formalne kwalifikacje leka-
rza, Êwiadczàcy o rozpocz´ciu
kszta∏cenia przed dniem:

a) 1 stycznia 1994 r. w Republice
Austrii, Republice Finlandii, Kró-
lestwie Szwecji, Republice Islan-
dii i Królestwie Norwegii,

b) 3 kwietnia 1992 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokratycz-
nej, pod warunkiem ˝e dokument
uprawnia do wykonywania za-
wodu lekarza na terytorium Re-
publiki Federalnej Niemiec na
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tych samych zasadach jak doku-
ment poÊwiadczajàcy tego rodza-
ju kwalifikacje przyznany przez
odpowiednie w∏adze Republiki
Federalnej Niemiec,

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie
Hiszpanii lub Republice Portuga-
lii,

d) 1 stycznia 1981 r. w Republice
Greckiej,

e) 28 stycznia 1980 r. w Republice
W∏oskiej,

f) 20 grudnia 1976 r. w Królestwie
Belgii, Królestwie Danii, Republi-
ce Francuskiej, Królestwie Nider-
landów, Republice Irlandii, Wiel-
kim Ksi´stwie Luksemburga, Re-
publice Federalnej Niemiec
i Zjednoczonym Królestwie Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

g) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liech-
tensteinu,

h) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji
Szwajcarskiej,

i) 1 maja 2004 r. w Republice Cze-
skiej, Republice S∏owackiej, Re-
publice S∏owenii, Republice Li-
tewskiej, Republice ¸otewskiej,
Republice Estoƒskiej, Republice
W´gierskiej, Republice Malty lub
Republice Cypryjskiej,

j) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czecho-
s∏owacji,

k)  20 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku Re-
publiki Estoƒskiej, 

l) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku Re-
publiki ¸otewskiej, 

m) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàz-
ku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich w przypadku Republiki
Litewskiej, 

n) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugo-
s∏awii w przypadku Republiki
S∏owenii

— oraz zaÊwiadczenie wydane przez
odpowiednie w∏adze lub organiza-
cje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej potwierdzajàce, ˝e ten
lekarz wykonywa∏ zawód przez
okres co najmniej trzech kolejnych
lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprze-
dzajàcych wydanie zaÊwiadczenia,
albo

2) posiadajàcej dokument poÊwiad-
czajàcy formalne kwalifikacje leka-
rza dentysty Êwiadczàcy o rozpocz´-
ciu kszta∏cenia przed dniem:

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie
Belgii, Królestwie Danii, Króle-
stwie Niderlandów, Republice
Francuskiej, Republice Irlandii,
Wielkim Ksi´stwie Luksemburga,
Republice Federalnej Niemiec
i Zjednoczonym Królestwie Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice
Greckiej,

c) 28 lipca 1984 r. w Republice W∏o-
skiej,

d) 1 stycznia 1986 r. w Republice
Portugalii,

e) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokratycz-
nej, pod warunkiem ˝e dokument
uprawnia do wykonywania zawo-
du lekarza dentysty na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec na
tych samych zasadach jak doku-
ment poÊwiadczajàcy tego rodza-
ju kwalifikacje przyznany przez
odpowiednie w∏adze Republiki
Federalnej Niemiec,

f) 1 stycznia 1991 r. w Królestwie
Hiszpanii,

g) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie
Szwecji, Republice Finlandii, Re-
publice Islandii i Królestwie Nor-
wegii,

h) 1 stycznia 1999 r. w Republice
Austrii,

i) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liech-
tensteinu,

j) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji
Szwajcarskiej,

k) 1 maja 2004 r. w Republice Cze-
skiej, Republice S∏owackiej, Re-
publice S∏owenii, Republice Li-
tewskiej, Republice ¸otewskiej,
Republice Estoƒskiej, Republice
W´gierskiej, Republice Malty, Re-
publice Cypryjskiej lub by∏ej Cze-
chos∏owacji,

l) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku Re-
publiki Estoƒskiej,

m) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku Re-
publiki ¸otewskiej, 
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n) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàz-
ku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich w przypadku Republiki
Litewskiej, 

o) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugo-
s∏awii w przypadku Republiki
S∏owenii

— oraz zaÊwiadczenie wydane przez
odpowiednie w∏adze lub organiza-
cje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej potwierdzajàce, ˝e ten
lekarz dentysta wykonywa∏ zawód
przez okres co najmniej trzech kolej-
nych lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio
poprzedzajàcych wydanie zaÊwiad-
czenia, albo

3) posiadajàcej zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze lub orga-
nizacje paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej potwierdzajàce, ˝e
posiadany przez nià dokument po-
Êwiadczajàcy formalne kwalifikacje
zosta∏ wydany po uzyskaniu odpo-
wiedniego wykszta∏cenia niezb´d-
nego do wykonywania zawodu i jest
w tym paƒstwie uznawany za odpo-
wiadajàcy dokumentom poÊwiad-
czajàcym kwalifikacje wymienio-
nym w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

2. ZaÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, mogà byç przedstawiane
w ciàgu 12 miesi´cy od daty ich wyda-
nia.”;

7) w art. 5b ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty osobie
b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, która naby∏a kwalifikacje le-
karza w Republice W∏oskiej, posiadajàcej za-
Êwiadczenie wydane przez odpowiednie w∏o-
skie w∏adze stwierdzajàce, ˝e osoba ta:
1) zda∏a egzamin specjalizacyjny przed odpo-

wiednimi w∏oskimi w∏adzami, w celu ustale-
nia, ˝e posiadana przez nià wiedza i umiej´t-
noÊci odpowiadajà kwalifikacjom potwier-
dzonym w dokumentach wymienionych
w wykazie, o którym mowa w art. 6b;

2) wykonywa∏a zawód lekarza dentysty zgod
nie z prawem przez okres co najmniej trzech
kolejnych lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio po-
przedzajàcych wydanie zaÊwiadczenia;

3) jest uprawniona do wykonywania zawodu
lekarza dentysty na takich samych zasadach
jak posiadacze dyplomów lub dokumentów
wymienionych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

2. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty osobie
b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego

Unii Europejskiej, która posiada dyplom lub in-
ne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwa-
lifikacje lekarza nabyte w Republice W∏oskiej,
Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏cenia w okre-
sie mi´dzy dniem 28 stycznia 1980 r. a dniem
31 grudnia 1984 r., je˝eli osoba ta przedstawi
zaÊwiadczenie wydane przez odpowiednie
w∏adze, ˝e wykonywa∏a zawód lekarza denty-
sty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat
z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych wy-
danie zaÊwiadczenia oraz ˝e jest uprawniona
do wykonywania zawodu lekarza dentysty na
takich samych zasadach, jak posiadacze dyplo-
mów lub dokumentów wymienionych w wyka-
zie, o którym mowa w art. 6b.

3. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty osobie
b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, która posiada dyplom lub in-
ne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwa-
lifikacje lekarza nabyte w Królestwie Hiszpanii,
Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏cenia przed
dniem 1 stycznia 1986 r., je˝eli osoba ta przed-
stawi zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze, ˝e wykonywa∏a zawód lekarza den-
tysty przez okres co najmniej trzech kolejnych
lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia oraz ˝e jest uprawnio-
na do wykonywania zawodu lekarza dentysty
na takich samych zasadach, jak posiadacze dy-
plomów lub dokumentów wymienionych
w wykazie, o którym mowa w art. 6b.

4. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty osobie
b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, która posiada dyplom lub in-
ne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwa-
lifikacje lekarza nabyte w Republice Austrii,
Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏cenia przed
dniem 1 stycznia 1994 r., je˝eli osoba ta przed-
stawi zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze, ˝e wykonywa∏a zawód lekarza den-
tysty przez okres co najmniej trzech kolejnych
lat z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia oraz ˝e jest uprawnio-
na do wykonywania zawodu lekarza dentysty
na takich samych zasadach, jak posiadacze dy-
plomów lub dokumentów wymienionych
w wykazie, o którym mowa w art. 6b.”;

8) art. 5c otrzymuje brzmienie:

„Art. 5c. Okr´gowa rada lekarska uznaje dyplomy
lub inne dokumenty poÊwiadczajàce for-
malne kwalifikacje lekarza lub lekarza
dentysty posiadane przez obywatela in-
nego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, inne
ni˝ dyplomy lub dokumenty wymienione
w wykazie, o którym mowa w art. 6b, je-
˝eli osoba ta posiada zaÊwiadczenie wy-
dane przez odpowiednie w∏adze lub or-
ganizacje paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, potwierdzajàce, ˝e dyplom
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lub dokument poÊwiadczajàcy formalne
kwalifikacje zosta∏ uzyskany w wyniku
ukoƒczenia kszta∏cenia zgodnego z prze-
pisami prawa Unii Europejskiej i jest trak-
towany przez te w∏adze jako równowa˝ny
dyplomom lub dokumentom wymienio-
nym w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.”;

9) art. 5e otrzymuje brzmienie:

„Art. 5e. Okr´gowa rada lekarska rozpatrujàc
wniosek o przyznanie prawa wykonywa-
nia zawodu obywatelowi paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej bierze pod
uwag´:

1) dyplomy lub dokumenty poÊwiadcza-
jàce formalne kwalifikacje lekarza lub
lekarza dentysty uzyskane w paƒstwie
innym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej;

2) odbyte kszta∏cenie oraz doÊwiadczenie
zawodowe, porównujàc je z kwalifika-
cjami wymaganymi do wykonywania
zawodu lekarza lub lekarza dentysty
w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

10) w art. 6 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 — uznaje
si´ dokumenty odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia wymagane do wykonywania zawodu leka-
rza, lekarza dentysty w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, którego obywatelem
jest lekarz, lekarz dentysta, lub w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, z którego le-
karz, lekarz dentysta przybywa; w przypadku
gdy dokumenty tego rodzaju nie sà wymaga-
ne, za wystarczajàce uwa˝a si´ dokumenty wy-
dane w tym paƒstwie odnoszàce si´ do stanu
zdrowia,”;

11) w art. 6a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli okr´gowa rada lekarska posiada in-
formacje dotyczàce wa˝nego zdarzenia, któ-
re wystàpi∏o przed podj´ciem w Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊci przez obywate-
la innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i które mo˝e mieç wp∏yw na podj´-
cie lub wykonywanie zawodu lekarza, infor-
muje o tym zdarzeniu paƒstwo cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej, którego obywatel-
stwo cudzoziemiec posiada lub z którego
przybywa, i wyst´puje z wnioskiem o wery-
fikacj´ tych informacji oraz o zawiadomienie
o dzia∏aniach, które zosta∏y podj´te w zwiàz-
ku z tym zdarzeniem.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci
dotyczàcych autentycznoÊci dyplomów lub
dokumentów wydanych przez w∏adze lub

organizacje paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, okr´gowa rada lekarska zwraca
si´ do odpowiednich w∏adz lub organizacji
tego paƒstwa o potwierdzenie autentyczno-
Êci dyplomów lub innych dokumentów po-
Êwiadczajàcych formalne kwalifikacje,
w tym dotyczàce specjalizacji, wydanych
w tym paƒstwie, a tak˝e o poÊwiadczenie, ˝e
lekarz zamierzajàcy wykonywaç zawód
w Rzeczypospolitej Polskiej uzyska∏ pe∏ne
wykszta∏cenie zgodne z przepisami obowià-
zujàcymi w okreÊlonym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej.”;

12) art. 6b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6b. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, wykaz dyplomów,
Êwiadectw i innych dokumentów po-
Êwiadczajàcych formalne kwalifikacje do
wykonywania zawodu lekarza lub lekarza
dentysty przez obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.”;

13) w art. 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”;

14) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz b´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej czasowo prze-
bywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mo˝e czasowo wykonywaç zawód
lekarza, lekarza dentysty bez koniecznoÊci
uzyskania prawa wykonywania zawodu le-
karza albo prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty, je˝eli ka˝dorazowo przed
rozpocz´ciem wykonywania zawodu z∏o˝y
w okr´gowej izbie lekarskiej, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce wykonywania zawodu:

1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze wyko-
nywania zawodu lekarza, lekarza denty-
sty z podaniem miejsca i czasu jego wy-
konywania na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz

2) zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej stwier-
dzajàce, ˝e wykonuje zawód lekarza, leka-
rza dentysty w tym paƒstwie, oraz

3) zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ˝e po-
siada jeden z dyplomów lub innych doku-
mentów poÊwiadczajàcych formalne
kwalifikacje lekarza lub lekarza denty-
sty.”,

b) uchyla si´ ust. 3;
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15) w art. 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sta˝ podyplomowy i egzamin koƒczàcy sta˝
podyplomowy albo sta˝ podyplomowy, o ile
nie jest wymagany egzamin koƒczàcy sta˝ po-
dyplomowy, odbyty w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej przez lekarza b´dàcego oby-
watelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia uznaje za
równowa˝ny ze sta˝em podyplomowym i eg-
zaminem koƒczàcym sta˝ podyplomowy lub
sta˝em podyplomowym odbytym w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

16) art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Art. 16a. 1. Dokument poÊwiadczajàcy formalne
kwalifikacje w zakresie specjalizacji
medycznych lekarza b´dàcego oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, wydany przez od-
powiednie w∏adze lub organizacje in-
nego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, okreÊlony w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 3, jest równo-
wa˝ny z dokumentem poÊwiadczajà-
cym tytu∏ specjalisty.

2. Za równowa˝ne z tytu∏em specjalisty
w dziedzinie medycyny uwa˝a si´
równie˝ kwalifikacje potwierdzone: 

1) dokumentem poÊwiadczajàcym
formalne kwalifikacje w zakresie
danej specjalnoÊci medycznej,
Êwiadczàcym o rozpocz´ciu kszta∏-
cenia przed dniem:

a) 1 stycznia 1994 r. w Republice
Austrii, Republice Finlandii,
Królestwie Szwecji, Republice
Islandii i Królestwie Norwegii,

b) 3 kwietnia 1992 r. w by∏ej Nie-
mieckiej Republice Demokra-
tycznej, który upowa˝nia do wy-
konywania zawodu lekarza spe-
cjalisty na terytorium Republiki
Federalnej Niemiec na tych sa-
mych zasadach jak dokument
poÊwiadczajàcy kwalifikacje
przyznany przez odpowiednie
w∏adze Republiki Federalnej
Niemiec i okreÊlony w obwiesz-
czeniu, o którym mowa w ust. 3,

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie
Hiszpanii i Republice Portugalii,

d) 1 stycznia 1981 r. w Republice
Greckiej,

e) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie
Liechtensteinu,

f) 1 czerwca 2002 r. w Konfedera-
cji Szwajcarskiej,

g) 1 maja 2004 r. w Republice Cze-
skiej, Republice S∏owackiej, Re-
publice S∏owenii, Republice Li-
tewskiej, Republice ¸otewskiej,
Republice Estoƒskiej, Republice
W´gierskiej, Republice Malty
lub Republice Cypryjskiej,

h) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Cze-
chos∏owacji,

i) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku
Republiki Estoƒskiej, 

j) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku
Republiki ¸otewskiej, 

k) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàz-
ku Socjalistycznych Republik
Radzieckich w przypadku Repu-
bliki Litewskiej, 

l) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugo-
s∏awii w przypadku Republiki
S∏owenii,

m) 20 grudnia 1976 r. w innych
paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej

— oraz zaÊwiadczeniem wydanym
przez odpowiednie w∏adze lub or-
ganizacje paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej potwierdzajà-
ce, ˝e ten lekarz wykonywa∏ zawód
przez okres co najmniej trzech ko-
lejnych lat z pi´ciu lat bezpoÊred-
nio poprzedzajàcych wydanie za-
Êwiadczenia, albo 

2) dokumentem poÊwiadczajàcym
formalne kwalifikacje w zakresie
danej specjalnoÊci lekarsko-denty-
stycznej, Êwiadczàcym o rozpocz´-
ciu kszta∏cenia przed dniem:

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie
Belgii, Królestwie Danii, Króle-
stwie Niderlandów, Republice
Francuskiej, Republice Irlandii,
Wielkim Ksi´stwie Luksembur-
ga, Republice Federalnej Nie-
miec i Zjednoczonym Króle-
stwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej,

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice
Greckiej,

c) 28 lipca 1984 r. w Republice
W∏oskiej,

d) 1 stycznia 1986 r. w Republice
Portugalii,

e) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej
Niemieckiej Republice Demo-
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kratycznej, pod warunkiem ˝e
dokument uprawnia do wyko-
nywania zawodu lekarza denty-
sty na terytorium Republiki Fe-
deralnej Niemiec na tych sa-
mych zasadach jak dokument
poÊwiadczajàcy tego rodzaju
kwalifikacje przyznany przez od-
powiednie w∏adze Republiki Fe-
deralnej Niemiec,

f) 1 stycznia 1991 r. w Królestwie
Hiszpanii,

g) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie
Szwecji, Republice Finlandii,
Republice Islandii i Królestwie
Norwegii,

h) 1 stycznia 1999 r. w Republice
Austrii,

i) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie
Liechtensteinu,

j) 1 czerwca 2002 r. w Konfedera-
cji Szwajcarskiej,

k) 1 maja 2004 r. w Republice Cze-
skiej, Republice S∏owackiej, Re-
publice S∏owenii, Republice Li-
tewskiej, Republice ¸otwskiej,
Republice Estoƒskiej, Republice
W´gierskiej, Republice Malty,
Republice Cypryjskiej lub by∏ej
Czechos∏owacji,

l) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku
Republiki Estoƒskiej, 

m) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku
Republiki ¸otewskiej, 

n) 11 marca 1990 r. w by∏ym
Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w przypadku
Republiki Litewskiej, 

o) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugo-
s∏awii w przypadku Republiki
S∏owenii 

— oraz zaÊwiadczeniem wydanym
przez odpowiednie w∏adze lub or-
ganizacje paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej potwierdzajà-
ce, ˝e ten lekarz dentysta wykony-
wa∏ zawód przez okres co najmniej
trzech kolejnych lat z pi´ciu lat
bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia albo 

3) zaÊwiadczeniem wydanym przez
odpowiednie w∏adze lub organiza-
cje innego ni˝ Rzeczpospolita Pol-

ska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej stwierdzajàcym, ˝e
dokument poÊwiadczajàcy formal-
ne kwalifikacje w zakresie danej
specjalnoÊci medycznej zosta∏ wy-
dany po odbyciu odpowiedniego
szkolenia, a kwalifikacje te sà uwa-
˝ane za równowa˝ne z kwalifika-
cjami poÊwiadczonymi dokumen-
tami okreÊlonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
og∏osi, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”,
wykaz dyplomów, Êwiadectw i innych
dokumentów poÊwiadczajàcych for-
malne kwalifikacje w zakresie specja-
lizacji medycznych lekarza i lekarza
dentysty, b´dàcego obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej.

4. Za równowa˝ne z tytu∏em specjalisty
w dziedzinie medycyny uwa˝a si´
równie˝ kwalifikacje potwierdzone
dyplomem, Êwiadectwem lub innym
dokumentem, wydanym przez odpo-
wiednie w∏adze hiszpaƒskie, po-
Êwiadczajàcym formalne kwalifikacje
w zakresie danej specjalnoÊci me-
dycznej, Êwiadczàcym o odbyciu spe-
cjalistycznego kszta∏cenia przed
dniem 1 stycznia 1995 r. w Królestwie
Hiszpanii oraz zaÊwiadczeniem o zda-
niu egzaminu specjalizacyjnego, od-
powiadajàce kwalifikacjom w zakre-
sie danej specjalnoÊci, o których mo-
wa w ust. 3.”;

17) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏osi,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, wykaz specjalnoÊci lekarskich uzyskiwa-
nych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, które odpowiadajà specjalnoÊciom
uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

18) art. 20b otrzymuje brzmienie:

„Art. 20b. 1. Lekarz, lekarz dentysta b´dàcy oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej ma prawo, z za-
strze˝eniem ust. 2, pos∏ugiwaç si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oryginalnym tytu∏em okreÊlajàcym
wykszta∏cenie uzyskanym w innym
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
jego skrótem, w przypadku gdy tytu∏
ten lub jego skrót nie jest to˝samy
z posiadanym przez tego lekarza, le-
karza dentyst´ tytu∏em zawodowym.
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2. Okr´gowa rada lekarska mo˝e wyma-
gaç, aby tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏ce-
nie lekarza, lekarza dentysty, by∏ u˝y-
wany wraz ze wskazaniem nazwy
i siedziby instytucji, która ten tytu∏
przyzna∏a.

3. Je˝eli tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie
lekarza, lekarza dentysty b´dàcego
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej jest to˝samy
z tytu∏em, do którego u˝ywania jest
wymagane w Rzeczypospolitej Pol-
skiej odbycie dodatkowego szkole-
nia, którego lekarz ten nie posiada,
okr´gowa rada lekarska mo˝e okre-
Êliç brzmienie tego tytu∏u, którym le-
karz mo˝e si´ pos∏ugiwaç na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

19) w art. 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarzowi b´dàcemu obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej zamierzajà-
cemu wykonywaç zawód lekarza lub wykonu-
jàcemu zawód lekarza na sta∏e lub czasowo na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezb´dnych
informacji w zakresie ogólnych zasad wykony-
wania zawodu lekarza, z uwzgl´dnieniem prze-
pisów dotyczàcych ochrony zdrowia udziela
podmiot upowa˝niony przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
Nr 16, poz.169 oraz z 2003 r. Nr 109, poz.1029) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) uchyla si´ pkt 2 w zakresie dotyczàcym art. 8
ust. 3,

b) uchyla si´ pkt 5 i 6;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 3 w zakresie dotyczàcym art. 8c, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
oraz art. 1 pkt 7 i 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz usta-
wy zmieniajàcej ustaw´ o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej (Dz. U. Nr 109, poz.1029) uchyla si´ art. 3.

Art. 8. W terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. okr´-
gowe rady piel´gniarek i po∏o˝nych sà obowiàzane
przekazaç Naczelnej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych
dane zebrane do dnia 1 stycznia 2005 r. w prowadzo-
nych przez siebie rejestrach piel´gniarek i rejestrach
po∏o˝nych.

Art. 9. Samorzàd lekarzy, o którym mowa w art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekar-
skich, staje si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy samorzàdem lekarzy i lekarzy dentystów, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 10. Farmaceuta, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach apte-
karskich, który rozpoczà∏ przeszkolenie uzupe∏niajàce
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, odby-
wa je na dotychczasowych zasadach.

Art. 11. 1. Szko∏a wy˝sza mo˝e prowadziç studia
zawodowe na kierunku piel´gniarstwo lub po∏o˝nic-
two, przeznaczone dla piel´gniarek, po∏o˝nych, które
posiadajà Êwiadectwo dojrza∏oÊci i ukoƒczy∏y liceum
medyczne lub szko∏´ policealnà albo szko∏´ pomatu-
ralnà, kszta∏càcà w zawodzie piel´gniarki, po∏o˝nej.

2. Studia, o których mowa w ust. 1, mogà trwaç
krócej ni˝ 6 semestrów, je˝eli po ich ukoƒczeniu piel´-
gniarka, po∏o˝na uzyska wiedz´, kwalifikacje i umiej´t-
noÊci odpowiadajàce wiedzy, kwalifikacjom i umiej´t-
noÊciom uzyskiwanym po ukoƒczeniu studiów, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 1 ustawy niniejszej.

3. Studia, o których mowa w ust. 1, sà prowadzo-
ne w systemie dziennym, zaocznym lub wieczoro-
wym. TreÊci programowe studiów realizowanych
w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym sà ta-
kie same, przy czym czas trwania studiów prowadzo-
nych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie mo-
˝e byç krótszy ni˝ czas trwania studiów prowadzonych
w systemie dziennym.

4. Absolwent studiów, o których mowa w ust. 1, na
kierunku piel´gniarstwo uzyskuje tytu∏ zawodowy li-
cencjata piel´gniarstwa, a studiów na kierunku po∏o˝-
nictwo — tytu∏ zawodowy licencjata po∏o˝nictwa.

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o których mowa
w ust. 1, zostanie przeprowadzona na rok akademicki
2010/2011.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe warunki prowadzenia studiów, o których mowa
w ust. 1, w tym w szczególnoÊci: 

1) Êwiadectwa i dyplomy uzyskane przez piel´gniarki
i po∏o˝ne uprawniajàce do podj´cia studiów,

2) minimalnà d∏ugoÊç kszta∏cenia uzale˝nionà od
ukoƒczonej szko∏y,

3) warunki i sposób ustalania programu nauczania,
w tym wymiaru zaj´ç teoretycznych i praktycz-
nych, w oparciu o porównanie standardów na-
uczania dla kierunków studiów piel´gniarstwo
i po∏o˝nictwo, okreÊlonych w odr´bnych przepi-
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sach, z programem kszta∏cenia zrealizowanym
w ukoƒczonej szkole,

4) warunki i sposób zaliczania zaj´ç praktycznych
i praktyki zawodowej, w oparciu o doÊwiadczenie
zawodowe,

5) sposób i tryb przeprowadzania teoretycznego
i praktycznego egzaminu koƒczàcego studia

— bioràc pod uwag´ zapewnienie realizacji wszyst-
kich treÊci kszta∏cenia zawartych w standardach na-
uczania, a tak˝e zapewnienie w∏aÊciwej jakoÊci i do-
st´pnoÊci kszta∏cenia.

Art. 12. Do dnia 31 grudnia 2004 r. szko∏y wy˝sze,
które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy rozpocz´∏y

kszta∏cenie na kierunku piel´gniarstwo lub po∏o˝nic-
two przeznaczone dla piel´gniarek lub po∏o˝nych, któ-
re posiadajà Êwiadectwo dojrza∏oÊci i ukoƒczy∏y li-
ceum medyczne lub szko∏´ policealnà albo szko∏´ po-
maturalnà, kszta∏càcà w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝-
nej, dostosujà to kszta∏cenie do warunków okreÊlo-
nych w art. 11.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 6 i 7, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2004 r., oraz art. 3 
pkt 4—6 i art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 92 — 6168 — Poz. 885


