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PYTANIE 

Czy aktualne przepisy prawne umożliwiają osobie wykonującej zawód położnej pobieranie 

krwi u mężczyzn do badań laboratoryjnych? 

Czy taka osoba może być zatrudniona w punkcie pobrań? 

ODPOWIEDŹ 

Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu położnej i wykonująca ten zawód może 

pobierać krew u mężczyzn do badań laboratoryjnych i może być zatrudniona w punkcie 

pobrań, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.) - dalej u.z.p.p. 

Uzasadnienie 

U.z.p.p. w art. 5 ust. 1a stanowi, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu 

pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych, 

2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, 

3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej, 

4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. 



Wskazany powyżej przepis u.z.p.p. został wprowadzony z dniem 1 września 2020 r. na mocy 

art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 

ustaniu (Dz.U. poz. 1493). 

Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu położnej i wykonująca ten zawód, może 

pobierać krew u mężczyzn do badań laboratoryjnych i może być zatrudniona w punkcie 

pobrań, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 5 ust. 1a u.z.p.p. Powyższe oznacza, że 

położna może wykonywać niektóre czynności przypisane ustawowo pielęgniarce, ale jedynie 

w sytuacji, kiedy ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 

posiada ona kwalifikacje i niezbędne umiejętności zawodowe w konkretnym zakresie. 


