
Projekt z dnia 18.02.2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia…………………. 2020 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 3ld ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza 

się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736 i 2120) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części „V. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej” w ust. 4 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3))”;

2) w załączniku nr 2:

a) w części I w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 

w brzmieniu:

„6) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie 

ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905, 2020, 2331 i 2473. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 
1542, 1556, 1590, 1818 i 1905.
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7) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych 

medycznie.”,

b) w części „IV. Warunki realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej” w ust. 4:

- w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne,”,

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne,”;

c) po części „IV. Warunki realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej” dodaje się część V w brzmieniu:

„CZĘŚĆ V. WARUNKI REALIZACJI PORADY PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa 

świadczenia 

gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3

Porada 

pielęgniarki 

podstawowej 

opieki zdrowotnej

Personel

1)  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), 

lub 

2)  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej, posiadająca kompetencje 

zawodowe określone w art. 15a ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590), lub
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3)  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej, uprawniona do 

samodzielnego doboru sposobu leczenia ran w ramach 

świadczeń leczniczych udzielanych, bez zlecenia lekarskiego.

1)  profilaktyka chorób i promocja zdrowia, lub

2)  dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego, lub

3)  ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, 

w tym wystawianie na nie recepty, 

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

4) wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza, 

w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, lub

5) ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym 

wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub 

6) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 

z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych 

i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

świadczeniobiorcy.

Zakres 

świadczenia

Dostępność 

badań 

lub procedur 

medycznych

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych 

w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do 

ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard 1. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia w ramach świadczeń 



– 4 –

i organizacja 

udzielania 

świadczenia

zapobiegawczych udzielanych przez pielęgniarkę obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu w celu zdefiniowania problemów 

zdrowotnych oraz ocenę stopnia przygotowania 

świadczeniobiorcy do samokontroli 

i samoopieki;

2)  wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich 

ocenę;

3)   wykonanie badania fizykalnego;

4)   ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;

5)   opracowanie planu edukacji zdrowotnej;

6)  przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi, 

w tym edukacja dotycząca przyjmowania leków 

i suplementów diety;

7)   naukę technik samodzielnej obserwacji;

8)  ocenę postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych 

wizytach);

9) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej 

z edukacją zdrowotną;

10)  wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

2. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego obejmuje: 

1)  przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;

3)  wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów 

leczenia ran;

5)   opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej 

z doborem sposobów leczenia ran;

7)  wydanie informacji o wystawionych zaleceniach, 

w tym  kierowanie do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej.
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3. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, 

w tym wystawianie na nie recepty, 

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe 

obejmuje:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2) zaordynowanie leków zawierających określone substancje 

czynne i wystawienie recepty lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)  prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

4. Wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza 

w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe obejmuje:

1)   przeprowadzenie wywiadu;

2)  wystawienie recepty na leki zlecone przez lekarza, 

w ramach kontynuacji leczenia lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)  prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

5.  Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym 

wystawianie na nie zlecenia albo recepty obejmuje:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2) zaordynowanie wyrobów medycznych, w tym wystawienia 

na nie zlecenia albo recepty lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 
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opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)   prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

6.  Wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone 

ryzyko dla świadczeniobiorcy obejmuje wykonanie 

następujących czynności:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego; 

2)   wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)   prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

Miejsce 

udzielania 

świadczeń

1) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, lub

2) miejsce pobytu świadczeniobiorcy.

Wyposażenie 

w sprzęt, 

aparaturę 

medyczną 

i produkty 

lecznicze

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 

w części „IV. Warunki realizacji świadczeń pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej”, ust. 4.”.

3) w załączniku nr 3:

a) w części I w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 

w brzmieniu:
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„5) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie 

ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności;

6) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych 

medycznie.”,

b) w części „III. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej” w ust. 4:

- w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne,”,

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne,”,

c) po części „III. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej” dodaje się część IV w brzmieniu:

„CZĘŚĆ IV. WARUNKI REALIZACJI PORADY POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa

świadczenia

gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3

Porada 

położnej 

podstawowej 

opieki zdrowotnej Personel

1)   położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 

8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), 

lub

2)   położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 

8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej, posiadająca kompetencje 
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zawodowe określone w art. 15a ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590), lub

3)   położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 

8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej, uprawniona do 

samodzielnego doboru sposobu leczenia ran w ramach 

świadczeń leczniczych udzielanych, bez zlecenia lekarskiego.

Zakres 

świadczenia

1) porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi 

i onkologii ginekologicznej, lub

2) dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego, lub

3) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, 

w tym wystawianie na nie recepty, 

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, 

w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, lub

5) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym 

wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub

6)  wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 

z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych 

i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

świadczeniobiorcy;

7) wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety 

ciężarnej.

Dostępność 

badań lub 

procedur 

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych 

w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym 

do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
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medycznych

Standard 

i organizacja 

udzielania 

świadczenia

1. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych 

udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego obejmuje przeprowadzenie:

1)  przeprowadzenie wywiadu;

2)  wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich 

ocenę;

3)  wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów 

leczenia ran;

5)  opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej 

z doborem sposobów leczenia ran;

7) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach, 

w tym kierowanie do lekarza specjalisty w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii.

2. Porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi 

i onkologii ginekologicznej obejmuje wykonanie 

następujących czynności:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2) przeprowadzenie edukacji świadczeniobiorcy, zgodnie z 

rozpoznanymi problemami zdrowotnymi, oraz wskazanie 

świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym 

informacji o konieczności zgłoszenia się do lekarza 

podstawowej opieki lekarskiej, lub lekarza specjalisty 

celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej ze 

schorzeniami ginekologicznymi i onkologii;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

3. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, 
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w tym wystawianie na nie recepty, 

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie 

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 

obejmuje:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2)  zaordynowanie leków zawierających określone substancje 

czynne i wystawienie recepty lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)  prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

4. Wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza 

w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1)  przeprowadzenie wywiadu;

2) wystawienie recepty na leki zlecone przez lekarza, 

w ramach kontynuacji leczenia lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)  prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

5. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym 

wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2) zaordynowanie wyrobów medycznych, w tym wystawienia 

na nie zlecenia albo recepty lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;
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3)   prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

6.  Wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone 

ryzyko dla świadczeniobiorcy, obejmuje:

1) przeprowadzenie badania przedmiotowego 

i podmiotowego;

2)  wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej lub poinformowanie 

o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia;

3)  prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

7.  Wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiet 

ciężarnych:

1) przeprowadzenie wywiadu lub przeprowadzenie badania 

przedmiotowego i podmiotowego;

2) wykonanie badania KTG prowadzonego przez minimum 

20 minut;

3)   ocena zapisu KTG;

4)   prowadzenie dokumentacji medycznej;

5) wydanie informacji o podjętych działaniach 

i zaleceniach.

Miejsce 

udzielania 

świadczeń

1) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, lub

2) miejsce pobytu świadczeniobiorcy.

Wyposażenie 

w sprzęt, Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 
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aparaturę 

medyczną i 

produkty 

lecznicze

w części „III. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej”, ust. 4.”.

4) w załączniku nr 4 w części „III. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych 

pielęgniarki lub higienistki szkolnej” w ust. 4 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

- Prawo farmaceutyczne,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Konrad Miłoszewski

Dyrektor

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). 

Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki 

zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają interwencji bez konieczności 

bezpośredniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego przez wyodrębnienie 

porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji. 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania dotyczą wyodrębnienia 

szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez 

pielęgniarki i położne, tj. porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które stanowią realizację postulatów ujętych w § 1 

ust. 6 Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego między Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem 

Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 i 3 w części I 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736, z późn. 

zm.) polegające na umieszczeniu w wykazie świadczeń gwarantowanych:

1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - porady pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy, 

w przypadkach uzasadnionych medycznie;

2) położnej podstawowej opieki zdrowotnej - porady położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy, 

w przypadkach uzasadnionych medycznie. 

Porada pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje, w zależności 

od posiadanych przez pielęgniarkę uprawnień zawodowych, następujące zakresy świadczeń:

1) profilaktykę chorób i promocję zdrowia, lub
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2) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez 

pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub

3) ordynację leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie 

recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, lub

4) wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem 

leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, lub

5) ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo 

recepty, lub 

6) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym 

medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

świadczeniobiorcy.

Porada położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje, w zależności od posiadanych 

przez położną uprawnień zawodowych, następujące zakresy świadczeń:

1) poradę dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym 

dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub

2) ordynację leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie 

recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, lub

3) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem 

leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, lub

4) ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo 

recepty, lub

5) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym 

medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

świadczeniobiorcy;

6) wykonywanie oraz interpretację badania KTG u kobiety ciężarnej.
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Zakres czynności udzielanych w ramach porady pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej i porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wynika m.in. z posiadanych 

przez pielęgniarki i położne uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172). 

Zgodnie z tym przepisem w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka 

i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym 

wystawiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty

– jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia 

na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać:

1) recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, 

jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie;

2) zlecenia na wyroby medyczne.

Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 

wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

świadczeniobiorcy (art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej).
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Ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego (Dz. U. poz. 497) uprawniają pielęgniarki lub położne do udzielania samodzielnie 

bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu 

szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych.

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku 

akademickiego 2016/2017 kształcą się na podstawie nowych standardów kształcenia, 

zawierających treści związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi, co oznacza, że nie będą 

musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a po zakończonym kształceniu 

w szkołach pielęgniarskich i położnych (na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjat 

i drugiego stopnia – magister), będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia, 

o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej, uzyskane na obydwu poziomach kształcenia zawodowego. 

Ponadto, projektowana regulacja zawiera zmiany o charakterze porządkującym 

polegające na ujednoliceniu przepisów odnoszących się do zestawu przeciwwstrząsowego, 

niezbędnego do udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz  

pielęgniarkę i higienistkę szkolną, udzielających świadczeń w środowisku nauczania 

i wychowania, analogicznie do przepisów dotyczących zestawu przeciwwstrząsowego, 

o którym mowa w części „IV. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” pkt 5 lit. a 

załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym, 

w projektowanej regulacji wskazano, iż wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład 

zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie, niezbędny w ramach wyposażenia 

niezbędnego do udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

pielęgniarkę i higienistkę szkolną będzie zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 

ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 

z późn. zm.).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie będzie miało wpływ na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

prowadzących działalność w obszarze ochrony zdrowia, którzy realizują świadczenia 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przez zwiększenie możliwości realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej i umożliwienie realizacji części czynności medycznych przez 

pielęgniarki i położne. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia 

środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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