Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka
jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu
W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 618 z
późn. zm.) pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest
obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) 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,
b) 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, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i
sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu
warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1
cytowanej ustawy.
Mając na uwadze powyższe przepisy, pielęgniarka nie musi mieć dwuletniego doświadczenia zawodowego, aby
spełniać warunki do wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej. Wymóg posiadania dwuletniego
doświadczenia w wykonywaniu zawodu został uchylony przez ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zmianie
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., po. 1640).
Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 106 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarka
może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, który prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania
praktyki zawodowej przez pielęgniarkę.

