Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112,
poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyk zawodowych
pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej
lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie
oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę
pielęgniarek i położnych.
Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej jako :
•
•
•
•

indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu
wezwania;
• indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
• indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki
cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
pielęgniarek/położnych.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu
leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako
indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną
praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
• zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i
położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
• pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w
okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.
Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako
indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) lub indywidualną specjalistyczną
praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
•

•

zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i
położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22,
wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny.
5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
7) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej
wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej
wyłącznie wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem
leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
•

•

zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i
położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,
6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie
pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie
przez pielęgniarki będące wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej albo partnerami
spółki partnerskiej, które są zobowiązane spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
•

•

zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i
położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, odpowiadającym wymaganiom określonym w art.
22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa
lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

