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W Y K A Z  A K T Ó W  P R A W N Y C H  R E G U L U J Ą C Y C H  W Y K O N Y W A N I E  Z A W O D U  
P I E L Ę G N I A R K I  I  P O Ł O Ż N E J   
 
 
1.  USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i  położnej (Dz. U. 

 z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 ze zm.)  

 

1.1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów 

dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  (Dz. U. z 

2013 r. Nr 222) 

 

1.2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r.  

w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych  (Dz. U. z 

2012 r. Nr 1441) 

 

1.3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się  

o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  (Dz. U. z 

2012 r. Nr 1003) 

 

1.4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych  (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 970) 

 

1.5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, 

niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej  (Dz. U.  

z 2012 r. Nr 817) 

 

1.6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek  

i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne 

lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą  

w zawodzie pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 2012 r. Nr 770) 

 

1.7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 

zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 1540) 

 

1.8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.   

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 197, poz. 1923) 
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1.9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.   

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 

kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i 

położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1922 ze zm.) 

 

1.10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r.   

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin 

państwowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1863) 

 

1.11. OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie wykazu 

dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2012 r. 

Nr 15) 

 

1.12. OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie limitów 

miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania 

jednego miejsca szkoleniowego w 2013 r.  (Dz. Urz. MZ z 2012 r. Nr 94) 

 

1.13. ZARZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  (Dz. Urz. MZ z 2012 r. Nr 

10) 

 

 

2.  USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i  położnych   

(Dz. U. z  2011 r. Nr 17 4, poz. 1038) 

 
2.1 ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i 

trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i 

trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 545) 

 
3. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 poz. 217).  

 
3.1. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i 

położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  

 
3.2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  

i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz . 

U. z 2013 r. Nr 15)  
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3.3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.  

w sprawie szczegółowego zakres danych objętych wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowy tryb 

postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze  oraz 

wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz. 1319)  

 
3.4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów 

leczniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 954)  

 
3.5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w 

podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. nr 182)  

 
3.6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729)  

 
3.7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r.  

w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U.  

z 2012 r. Nr 420)  

 
3.8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896)  

 
3.9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.  

w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w 

okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. Nr 1100)  

 
3.10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowy sposób ich nada wania 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 594)  

 
3.11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. Nr 

739)  
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4.  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:  Dz.  U. z 2008 r. 

Nr 164,  poz.  1027 z późn.  zm. )  

 
4.1. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r.  

w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816) 

 
4.2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 

2009 r. Nr 139, poz. 1133)  

 
4.3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 139, poz. 1139)  

 
4.4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych 

oraz warunki ich realizacji (Dz. U. z 2009 r.  Nr 139, poz. 1140)  

 
4.5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 

1147)  

 
4.6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 139, poz. 1138)  

 
4.7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719)  

 
4.8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1146)  

 
4.9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 139, poz. 1137)  

 
4.10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U.  

z 2012 r. Nr 1422)  
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4.11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 

kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 731)  

 
4.12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2012 r. Nr 346)  

 
4.13. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 

140, poz. 1143)  

 
4.14. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych  z 

zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 202, poz. 1191)   

 
4.15. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 

2009 r. Nr 139, poz. 1136)  

 
4.16. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych  z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 653)  

 
4.17. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie 

zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 

szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania 

podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 801)  

 
4.18. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r.  

w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 

608) 

 
4.19. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 140, poz. 1145)  

 
4.20. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych 

warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 

81, poz. 484) 

 
4.21. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 

2009 r. Nr 140, poz. 1144)  
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5.  POZOSTAŁE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA  ZAWODU 

PIELĘGNIARKI I  POŁOŻNEJ  

 
 

5.1. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu  

i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek  

i położnych oraz sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń  sądów 

pielęgniarek i położnych (Dz.  U. z 2012 r. Nr 454) 

 
5.2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 

szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej 

składników (Dz. U. z 2005 r. Nr 38, poz. 365)  

 
5.3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodz ielnie 

bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1540)  

 
5.4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. Nr 

1545) 

 
5.5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie  

w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 

kwalifikacyjne, oraz ramowe programy specjalizac ji dla pielęgniarek  

i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1922)  

 
5.6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.  

w sprawie składu komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowy sposób i tryb 

postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo 

ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowyc h (Dz. U.  

z 2012 r. Nr 1106) 

 
5.7. OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, 

położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejs kiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2012 r. Nr 15)  

 
5.8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r.  

w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby 
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niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. z 

2011 r. Nr 206, poz. 1223)  

 
5.9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  

i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. 

U. z 2013 r. Nr 15)  

 
5.10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowy tryb 

postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze  oraz 

wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz. 1319)  

 
5.11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów 

leczniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 954)  

 
5.12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości  z dnia 27 stycznia 2011 r.  

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 22, poz. 119)  

 
5.13. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe j (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 

1147)  

 
5.14. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. Nr 182)  

 
5.15. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 

r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 Nr 39, poz. 

202)  

 
5.16. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 139, poz.1138)  

 
5.17. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729)  

 
5.18. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697) 
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5.19. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu 

bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 740)  

 
5.20. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia 

substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 368)  

 
5.21. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w 

sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów 

dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowe 

zasady organizowania i działania tych placówek (Dz. U . z 2003 r. Nr 175, poz. 

1709)  

 
5.22. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych  

w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi  (Dz. U. z 2004 r. Nr 247, 

poz. 2482)  

 
5.23. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie 

stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 36, poz. 189)  

 
5.24. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie 

służby medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317)  

 
5.25. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r.  

w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 

r. Nr 420)  

 
5.26. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie 

umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a (Dz. U. z 2009 

r. Nr 218, poz. 1700)  

 
5.27. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

w sprawie przepisów wprowadzających ustawę o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz 

ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)  

 
5.28. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie 

wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunki  

i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 116, poz. 1104)  
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5.29. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896)  

 
5.30. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących  zabezpieczenia pod względem medycznym 

imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 181)  

 
5.31. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu 

adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji 

do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, 

poz. 216)  

 
5.32. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie praw 

pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 159)  

 
5.33. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko -

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. Nr 

631) 

 
5.34. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2006 r. w sprawie 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410)  

 
5.35. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

wykazu produktów leczniczych, które mogą być  doraźnie dostarczane  

w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykaz produktów 

leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących 

życie (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 94)  

 
5.36. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 

zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowe j oraz sposób jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1765) 

 
5.37. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2011 r. Nr 231, poz. 1375 – tekst jednolity)  

 
5.38. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających 

świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radio logii zabiegowej 

oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 

2008 r. Nr 59, poz. 365)  

 
5.39. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 

podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni 

farmaceutycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1831)  
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5.40. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w  sprawie 

trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży 

Granicznej i ich wynagradzania (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1382)  

 
5.41. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1420)  

 
5.42. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, 

rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych 

umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 93, poz. 627)  

 
5.43. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej  służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. Nr 

106, poz. 681)  

 
5.44. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie 

wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć 

produktami biobójczymi oraz podmioty obowiązane do zgłaszania zatruć (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1143)  

 
5.45. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2009 r. Nr 52, poz. 419)  

 
5.46. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 – 

tekst jednolity)  

 
5.47. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 

2011 r. Nr 45, poz. 235)  

 
5.48. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z 

obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 57, 

poz. 347)  

 
5.49. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie  

5.50. leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których 

przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 

z 2013 r. Nr 5)  

 
5.51. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r.  

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej  

w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnośc i oraz sposób 

jej przetwarzania (Dz. u. z 2011 r. nr 39, poz. 203)  
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5.52. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 

świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. nr 149, poz. 

1076)  

 
5.53. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. 

 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze  dla 

osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2012 r. Nr 738)  

 
5.54. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r.  

w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego 

osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczyc h i 

schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 112)  

 
5.55. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-

epidemiologicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 283)  

 
5.56. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 

maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania 

dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 125, poz. 

712)  

 
5.57. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich 

wynagradzanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1042)  

 
5.58. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 

marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu 

czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 81, poz. 448)  

 
5.59. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r.  

w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego 

pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz. U. z 2012 r. 

Nr 135)  

 
5.60. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach 

histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. Nr 17, poz. 123)  

 
5.61. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie systemu informacji  

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657)  
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5.62. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r.  

z w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego 

osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrod kach 

przystosowania społecznego (z. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 113)  

 
5.63. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w 

sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk , na których stosunek pracy z 

pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz 

organizacja komisji dyscyplinarnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 836)  

 
5.64. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 

kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

108, poz. 706)  

 
5.65. USTAWA z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 742)  

 
5.66. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2008 r. Nr 234, poz. 1570)  

 
5.67. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów  

w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. nr 741)  

 
5.68. USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowienie programu wieloletniego 

"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 143, poz. 1200)  

 
5.69. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz tryb  działania komisji 

bioetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480)  

 
5.70. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania  

i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67)  

 
5.71. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposób jej 

prowadzenia i przechowywania oraz wzory stosowanych dokumentów (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 149, poz. 1002)  

 
5.72. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje osób 

zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowe kierunki prowadzenia 
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oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie oraz kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)  

 
5.73. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie 

organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań  Krajowego Centrum 

Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. z 2006 r. Nr 85, poz. 592)  

 
5.74. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie 

kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu 

pozaaptecznego, a także wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal  

i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 21, 

poz. 118)  

 
5.75. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu , trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących 

zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy  

w "Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacje zawodowe 

pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowy sposób i tryb kontroli 

tych służb (Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 606)  

 
5.76. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 166,poz. 1172)  

 
5.77. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.  

w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w 

okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. Nr 1100)  

 
 

5.78. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. 

 w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu 

lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odu rzenia w 

organizmie nieletniego (Dz. U. z 2012 r. Nr 468)  

 
5.79. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. 

 w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub 

sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od 

nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, ich dokumentowanie oraz weryfikacja (Dz. U. z 2012 r. Nr 

104) 

 
5.80. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie 

określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje 

funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych 
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komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 

966)  

 
5.81. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1537)  

 
5.82. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu  ustalania kosztów czynności związanych  

z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją  

i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 319)  

 
5.83. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w 

sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1257)   

 
5.84. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r.  

w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby 

Więziennej (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1082)  

 
5.85. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby 

medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. Nr 53)  

 
5.86. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660)  

 
5.87. USTAWA z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej  fachowych 

pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1950 r. nr 36, poz. 332)  

 
5.88. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie   

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz zmiana niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241)  

 
5.89. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, 

poz. 128)  

 
5.90. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 grudnia 2007 

r. w sprawie Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810)  

 
5.91. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132)   
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5.92. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2009 r. Nr 213, poz. 1656)  

 
5.93. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 63, poz. 587)  

 
5.94. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)  

 
5.95. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

189, poz. 1598)  

 
5.96. ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1168)  

 
5.97. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 

stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. Nr 1082)  

 
5.98. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowy sposób ich nadawania 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 594)  

 
5.99. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 51, poz. 562)  

 
5.100. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu 

doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz 

organizacja izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)  

 
5.101. USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 892)  

 
5.102. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r.  

w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 

wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa 

medycznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 209, poz. 1382)  

 
5.103. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086)  
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5.104. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy  

i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739)  

 
5.105. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.  

w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327)  

 
5.106. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucje rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 – tekst jednolity)  

 
5.107. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 210, poz. 1792)  

 
5.108. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408)  

 
5.109. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. z 2010 r. nr 125, 

poz. 842)  

 
5.110. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r,.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 

ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu  przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)  

 
5.111. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2013 r. Nr 532)  

 
5.112. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie 

wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za 

granicę oraz obrocie środkami odurzającymi, substancjami  psychotropowymi i 

prekursorami (Dz. U. z 2000 r. Nr 77, poz. 885)  

 
5.113. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 

1694)  

 
5.114. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 

lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania 

ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 

2009 r. Nr 130, poz. 1073)  

 
5.115. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (D z. 

U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)  
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5.116. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie 

diagnostyki laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529)  

 
5.117. ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. Nr 

739)  

 
5.118. USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135 – tekst jednolity)  

 
 

5.119. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r. Nr 

223, poz. 2217)  

 
5.120. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. Nr 

499 – tekst jednolity)  

 
5.121. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 122, poz. 696)  

 
5.122. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.  

w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych  

w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 810)  

 
5.123. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   

z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw 

wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają 

uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, 

minimalny zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej 

pierwszego i drugiego stopnia oraz zakres obowiązujących tematów 

egzaminów i tryb ich składania, skład komisji egzaminacyjnej i sposób 

przeprowadzania egzaminu (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 731)  

 
5.124. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., Nr 

184)  

 
5.125. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie narkomanii (Dz. U.  

z 2012 r. Nr 124 – tekst jednolity)  

 
5.126. USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 82, poz. 451)  
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5.127. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203)  

 
5.128. USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu  usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)  

 
5.129. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. , Nr 461 – tekst jednolity)  

 
5.130. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity)  

 
5.131. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 – tekst jednolity)  
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