
Opinia prawna w sprawie braku konieczno ści uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych prakt yk 
piel ęgniarek i poło Ŝnych w przypadku udzielania świadcze ń zdrowotnych przez piel ęgniark ę, która pełni 
funkcj ę kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotne j 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej (niezaleŜnie od jego 
struktury właścicielskiej – publiczny, niepubliczny) moŜe rozpocząć działalność dopiero po 
uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który jest prowadzony przez 
wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej na obszarze danego 
województwa.  
Podstawą wpisu do powyŜszego rejestru jest stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, Ŝe 
zakład opieki zdrowotnej spełnia wymagania określone w art. 9-11 powyŜszej ustawy (m.in. 
spełnienie przez pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiednich 
wymagań fachowych i sanitarnych, świadczenia zdrowotne udzielane wyłącznie przez osoby 
wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone  
w odrębnych przepisach, wymóg określenia statusu zakładu opieki zdrowotnej). W przypadku 
spełniania powyŜszych wymogów zakład opieki zdrowotnej (takŜe niepubliczny) moŜe 
rozpocząć działalność. Z kolei prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek i połoŜnych 
zostało odrębnie uregulowane w art. 25 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki 
i połoŜnej (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1217 ze zm.). 
W związku z powyŜszym prowadzenie działalności w ramach indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej, połoŜniczej oraz prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 
stanowią dwie róŜne, niezaleŜne od siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. 
NaleŜy wskazać, iŜ osoby zatrudnione w powyŜszym zoz-ie, które udzielają świadczeń 
zdrowotnych nie mają obowiązku uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i połoŜnych, gdyŜ nie prowadzą samodzielnie, odrębnej działalności 
gospodarczej, która podlegałaby obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej, 
lecz udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. 
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zawiera Ŝadnych regulacji, które wskazywałyby na 
obowiązek uzyskania przez pielęgniarkę, połoŜną przedmiotowego wpisu do rejestru 
indywidualnych praktyk, w szczególności w odniesieniu do pielęgniarek, połoŜnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach nzozu i pełniących równieŜ funkcje 
kierownicze w tym nzozie. Podstawowym wyróŜnikiem jest więc kwestia udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez powyŜsze podmioty w ramach funkcjonowania nzozu a nie w 
formie odrębnie prowadzonej działalności regulowanej. 
W związku z powyŜszym brak jest podstawy prawnej, uzasadniającej 
konieczność uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i 
połoŜnych w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w 
ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dotyczy to równieŜ pielęgniarek 
pełniących funkcje kierownicze w nzozie. 
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