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PYTANIE 

Kto przechowuje dokumentację medyczną po śmierci pielęgniarki/położnej 

prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej? 

ODPOWIEDŹ 

W przypadku śmierci pielęgniarki, położnej prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki, 

położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania 

praktyki zawodowej przez pielęgniarkę, położną, będąca organem prowadzącym rejestr 

praktyk zawodowych, ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji 

medycznej, prowadzonej przez tę pielęgniarkę, położną. 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., w art. 102 ust. 1 

u.dz.l. stanowi, że pielęgniarka, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności 

leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 u.dz.l., 

wniosek o wpis do rejestru. Zgodnie treścią art. 106 ust. 1 pkt 3 u.dz.l. organem 

prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca 

wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk. Z 

kolei art. 108 ust. 2 u.dz.l. zawiera przypadki, w których zachodzi konieczność dokonania 

wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym rejestru 

praktyk zawodowych pielęgniarek. Stosownie do art. 108 ust. 2 pkt 7 u.dz.l. wpis do rejestru 

podlega wykreśleniu m.in. w przypadku wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. Natomiast art. 42 ust. 1 pkt 1 u.z.p.p. 

wskazuje, że prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki, położnej wygasa w przypadku jej śmierci. Zatem, w przypadku śmierci 

pielęgniarki prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki, na skutek wygaśnięcia prawa 

wykonywania zawodu, organ prowadzący rejestr tj. okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę dokonuje 

wykreślenia pielęgniarki z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 7 u.dz.l. W tym miejscu 

dochodzimy do meritum problemu, albowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. w § 76 ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy 



wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą następuje 

na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1-4, 6, lub 7 u.dz.l., organ prowadzący rejestr wzywa ten 

podmiot do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji w wyznaczonym terminie, a 

po jego bezskutecznym upływie wskazuje miejsce przechowywania dokumentacji. 

Konkluzja jest zatem taka, że w przypadku śmierci pielęgniarki, położnej prowadzącej 

indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę, położną, będąca 

organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych, w świetle § 76 ust. 2 r.d.m. ma 

obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej, prowadzonej przez 

tę pielęgniarkę, położną. 


