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podstawy prawne 

ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 

z dnia 15 lipca 2011 r. (u.p.p.)

ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych 

z dnia 1 lipca 2011 r. (u.sam.p.p.)

ustawa - Prawo farmaceutyczne

z dnia 17 marca 2008r. (pr.farm.)
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podstawy prawne 

rozporządzenie Ministra Zdrowa 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania 

z dnia 9 listopada 2015 r. (rozp. dok. med. )

rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

z dnia 7 listopada 2007 r. (rozp. św. sam. piel.)
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podstawy prawne 

rozporządzenie Ministra Zdrowa 

w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

z dnia 28 października 2015 r. 

rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, 

wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 

diagnostycznych z dnia 20 października 2015 r.

4



wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej  

z należytą starannością 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

z poszanowaniem praw pacjenta 

z dbałością o bezpieczeństwo pacjenta 

wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej 

oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności

art. 11 ust. 1 u.p.p.
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wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej    

udzielanie świadczeń zdrowotnych
art. 4 ust. 1 / art. 5 ust. 1 u.p.p., w tym:

samodzielne udzielanie w określonym zakresie 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych 

czynności ratunkowych

realizacja zleceń lekarskich 

w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
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świadczenie zdrowotne   

działanie służące profilaktyce / zachowaniu / ratowaniu / 

przywracaniu / poprawie zdrowia 

+ 

inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia 

lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich udzielania

art. 5 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
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wykonywanie zawodu lekarza   

udzielanie świadczeń zdrowotnych 

badanie stanu zdrowia 

rozpoznawanie chorób i zapobieganie im 

leczenie i rehabilitacja chorych 

udzielanie porad lekarskich

wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich

art. 2 ust. 1 ustawy z 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
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prawo do informacji dot. pacjenta 

pielęgniarka / położna ma prawo 

wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta 

pielęgniarka / położna ma prawo do uzyskania od lekarza pełnej 

informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 

proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć 

następstwach podejmowanych działań 

> w zakresie niezbędnym do udzielanych świadczeń 

zdrowotnych przez pielęgniarkę / położoną 

art. 13 u.p.p. 9



samodzielnie bez zlecenia lekarskiego    

pielęgniarka - świadczenia lecznicze

podawanie dożylne leków oraz kroplowe przetaczanie dożylne 

płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-

oddechowej według obowiązujących standardów postępowania 

w stanach naglących > pod warunkiem odbycia kursu 

specjalistycznego

doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej 

insuliny krótkodziałającej

§ 1 ust. 1 pkt. 3 rozp. św. sam. piel.  
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samodzielnie bez zlecenia lekarskiego    

pielęgniarka - świadczenia lecznicze

kroplowe przetaczanie dożylne płynów, podawanie dożylne leków

(Heparinum, Natrium Chloratum 0,9 %, Glucosum 5 %, Natrium 

Chloratum 10 %, Calcium 10 %) oraz modyfikację ich dawki, w trakcie 

trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego 

pacjenta oraz obowiązującymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej 

standardami > pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

doraźna modyfikacja dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków 

stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, 

nudności, wymioty, lęk, delirium) u chorych objętych opieką paliatywną

> pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

§ 1 ust. 1 pkt. 3 rozp. św. sam. piel.  11



samodzielnie bez zlecenia lekarskiego    

położna - świadczenia lecznicze

podawanie dożylne leków oraz kroplowe przetaczanie dożylne płynów 

w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących > 

pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej leku przeciwbólowego w 

leczeniu choroby nowotworowej u chorych przewlekle 

> pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

§ 1 ust. 1 pkt. 3 rozp. św. sam. piel.  
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samodzielnie bez zlecenia lekarskiego    

pielęgniarka zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez 

zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu świadczeń 

wymienionych w § 1 rozporządzenia oraz o podanych lekach

powyższe stosuje się odpowiednio do pielęgniarki wykonującej opiekę 

nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, 

jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską

uprawnienie do podania pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach 

bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazach 

§ 4 i 7 rozp. św. sam. piel.  
13



samodzielnie bez zlecenia lekarskiego    

pielęgniarka / położna przy podejmowaniu czynności związanych 

z samodzielnym wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna 

wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe, 

a w szczególności podejmować czynności wymagających 

umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia 

zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego

§ 9 rozp. św. sam. piel.  
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wykonywanie zleceń lekarskich   

pielęgniarka / położna wykonuje zlecenia lekarskie 

zapisane w dokumentacji medycznej

nie dotyczy zleceń wykonywanych 

w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka /  

położna ma prawo domagać się od lekarza, który wydał 

zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania

art. 15 u.p.p.
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zlecenie lekarskie   

zapisane czytelnie

dane identyfikujące pacjenta 

- co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta 

dane dot. leku – dawka / droga podania / czas podania 

data i podpis lekarza

§ 15 ust. 3 rozp. dok. med. 

+ art. 45 ustawy z 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
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odmowa wykonania zleceń lekarskich   

dotyczy także innych świadczeń zdrowotnych

1. niezgodne z sumieniem 

2. niezgodne z zakresem posiadanych kwalifikacji

nie można odmówić w przypadkach nagłych 

art. 12 ust. 2 u.p.p.
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nagły przypadek

obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku, 

gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi

art. 12 ust. 1 u.p.p.
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odmowa wykonania zleceń lekarskich   

niezwłoczne podanie przyczyny odmowy na piśmie 

przełożonemu / osobie zlecającej
+

niezwłoczne uprzedzenie pacjenta / przedstawiciela 

ustawowego / opiekuna faktycznego o takiej odmowie
+

wskazanie realnych możliwości uzyskania tego świadczenia 

u innej pielęgniarki / położnej / w podmiocie leczniczym
+

uzasadnienie i odnotowanie ww. faktu w dokumentacji medycznej

art. 12 ust. 2 i 3 u.p.p.
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eksperyment medyczny    

pielęgniarka / położna ma prawo do uzyskania pełnej 

informacji o celowości, planowanym przebiegu i dających się 

przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, 

w którym ma uczestniczyć

pielęgniarka /  położna może odmówić uczestniczenia 

w eksperymencie - w przypadku uzasadnionych wątpliwości  

podając przełożonemu przyczynę odmowy na piśmie

art. 14 u.p.p.
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ordynacja leków/wyrobów medycznych

1. pielęgniarka / położna posiadająca dyplom ukończenia 

studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo  

2. pielęgniarka / położna posiadająca tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa

po ukończeniu  specjalistycznego kursu 

art. 15a u.p.p.
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ordynacja leków/wyrobów medycznych

1. w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń

zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych

2. na zlecenie lekarskie

w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

niezbędne do kontynuacji leczenia 

art. 15a u.p.p.
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recepta    

ściśle określona treść

czytelne i trwałe naniesienie na awersie 

treści  + podpis

poprawki i uzupełnienia  wyłącznie przez osobę uprawnioną

W POSTACI ELEKTRONICZNEJ albo papierowej
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ordynacja leków/wyrobów medycznych

leki zawierające określone substancje czynne

/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
- nie dot. leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe

wystawianie recept/ zasady refundacji

położna nie może ordynować leków osób osobom, które ukończyły 

75. rok życia w zakresie ich uprawnień do darmowych leków i 

wyrobów medycznych

art. 15a u.p.p.
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ordynacja leków/wyrobów medycznych

1. jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu 

medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania

2. jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego 

antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania 

- wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego

3. do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania 

nieprzekraczające łącznie 120 dni

art. 96a ust. 4 i 5 pr. farm. 
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ordynacja leków/wyrobów medycznych

na jednej recepcie

1. w postaci papierowej - do 5 produktów leczniczych gotowych 

lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

lub wyrobów medycznych albo 1 produkt leczniczy recepturowy

2. w postaci elektronicznej - 1 produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny

w przypadku więcej niż 1 recepty w postaci elektronicznej, 

osoba wystawiająca może połączyć te recepty w pakiet

art. 96a ust. 9 pr. farm. 
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ordynacja leków/wyrobów medycznych – wykazy 

1. wykaz substancji czynnych zawartych w lekach 

2. wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego /

3. wykaz wyrobów medycznych

które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne
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obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej   

pielęgniarka i położna mają obowiązek prowadzenia i 

udostępniania dokumentacji medycznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

art. 18 u.p.p.
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dokumentacja medyczna  

prowadzona w postaci elektronicznej  / w postaci papierowej

oznaczenie pacjenta / oznaczenie podmiotu udzielającego 

świadczeń / opis stanu zdrowia / udzielonych świadczeń / 

data sporządzenia 

§ 10 rozp. dok. med. 
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dokumentacja medyczna  

wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po 

udzieleniu świadczenia zdrowotnego

wpis w sposób czytelny i w porządku chronologicznym

każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem 

osoby dokonującej wpisu

§ 4 rozp. dok. med. 
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dokumentacja medyczna  

wpis dokonany w dokumentacji 

nie może być z niej usunięty

jeżeli błędny wpis - zamieszcza się przy nim adnotację 

o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby 

dokonującej adnotacji

§ 4 rozp. dok. med. 
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karta zleceń lekarskich   

do historii choroby dołącza się dokumenty dodatkowe, 

w tym kartę zleceń lekarskich

§ 15 ust. 1 pkt. 5 rozp. dok. med. 

wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane 

przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę 

nad pacjentem - wpisy o wykonaniu zlecenia 

są dokonywane przez osobę wykonującą zlecenie

§ 17 ust. 5 rozp. dok. med.
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ryzyko zdarzeń niepożądanych przy ordynacji leków    

brak wątpliwości co do treści zlecenia lekarskiego

dokładny wywiad od pacjenta / członków rodziny 

zapoznanie się z charakterystyką produktu leczniczego /

ulotką informacyjną   

informacja dla pacjenta / przedst. ustawowego 

o możliwych skutkach niepożądanych 

obserwacja po podaniu leku / niezwłoczne zgłoszenie lekarzowi  
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ryzyko zdarzeń niepożądanych przy ordynacji leków    

gwałtowne reakcje uczuleniowe

inne zaburzenia niekorzystne dla stanu zdrowia pacjenta 

nadwrażliwość na antybiotyki 

wstrząs anafilaktyczny 
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obowiązek zgłoszenia zdarzeń niepożądanych    

Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 

leczniczego do obrotu

działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone 

działanie produktu leczniczego

art. 18 u.p.p. + art. art. 36 d pr. farm 
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obowiązek zgłoszenia zdarzeń niepożądanych    

inicjały, płeć lub wiek pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie 

imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia 

adres miejsca wykonywania zawodu 

podpis osoby zgłaszającej

nazwa produktu, którego stosowanie podejrzewa się o 

spowodowanie tego działania niepożądanego

opis wywołanego działania niepożądanego
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odpowiedzialność karna      

za zawiniony błąd przy podaniu leku 

naruszenie zasad podawania leków(bezprawność)

przestępstwa określone w Kodeksie karnym 

możliwe niezależne od formy prawnej wykonywania pracy 
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odpowiedzialność karna      

nieumyślne spowodowanie śmierci art.  155. k.k.  

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

ciężki uszczerbek na zdrowiu art.  156 k.k.  

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1)  pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2)  innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 

choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej 

albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
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odpowiedzialność karna      

uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego art.  157a. k.k.  

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia 

zagrażający jego życiu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo art.  160 k.k.  

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na 

niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
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odpowiedzialność zawodowa     

za naruszenie zasad etyki zawodowej 

za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu

właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji jest 

okręgowy sąd izby, której osoba obwiniona 

jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania

art. 36 ust. 1 u.sam.p.p.
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Kodeks etyki zawodowej 

pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń 

lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie 

umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta 

z wyjątkiem sytuacji nagłych, 

stanowiących zagrożenie życia pacjenta 

pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego 

dokumentowania swojej działalności zawodowej 

i zabezpieczenia dokumentów
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odpowiedzialność zawodowa     

nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata - bieg 

przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej

karalność przewinienia zawodowego ustaje, 

jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat

jeżeli przewinienie zawodowe  stanowi jednocześnie przestępstwo, 

ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej 

niż ustanie karalności przestępstwa

art. 46 u.sam.p.p.
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Obwiniona     

pielęgniarka / położna, wobec której w toku postępowania 

wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał 

postanowienie o przedstawieniu zarzutu lub przeciwko której 

skierował do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie

może ustanowić nie więcej niż 2 obrońców spośród pielęgniarek i 

położnych, adwokatów lub radców prawnych

art. 41 ust. 1 i 2  u.sam.p.p.
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kary      

upomnienie 

nagana

kara pieniężna

zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych 
na okres od 1 roku do 5 lat

art. 60 u.sam.p.p.
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kary      

zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu 
na okres od 1 roku do 5 lat

ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 
na okres od 6 miesięcy do 2 lat

zawieszenie prawa wykonywania zawodu 
na okres od 1 roku do 5 lat

pozbawienie prawa wykonywania zawodu

art. 60 u.sam.p.p.
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
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