
 
 

 
 

Warszawa, 30 września 2020 r. 

 

Pani/Pan 

Przewodnicząca/Przewodniczący  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia prawa 

wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru niezbędne jest złożenie przez 

absolwenta polskich studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo dyplomu ukończenia 

polskiej szkoły pielęgniarskiej albo dyplomu ukończenia polskiej szkoły położnych. 

 

Należy wskazać bowiem, iż zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 562 ze zm.) prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki przysługuje osobie posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej 

szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły 

pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne 

wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

 

Analogicznie zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej prawo 

wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie posiadającej świadectwo lub dyplom 

ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub 

dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia 

określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

  

Tym samym wobec jednoznacznego brzmienia powyższych przepisów ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo zawodu 

położnej przez ORPiP albo Prezydium ORPiP jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie 

dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej albo dyplomu ukończenia polskiej 

szkoły położnych a nie na podstawie zaświadczenia z uczelni o ukończeniu studiów. 

 

W celu zapewnienia jednolitości postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki albo zawodu położnej w skali całego kraju prosimy o stosowanie ww. 

przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

 

Z poważaniem 

 

Wiceprezes NRPiP 

Sebastian Irzykowski 
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