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Pani 

Mariola Łodzińska 

Wiceprezes 

Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowna Pani Wiceprezes, 

odpowiadając na pismo z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.2.2021 

w sprawie udzielenia wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów art. 35a ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, w szczególności w zakresie przyznawania Prawa Wykonywania 

Zawodu (PWZ) na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na 

wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

informacji w przedmiotowej sprawie. 

W odpowiedzi na przedstawione pytanie dotyczące wskazania jaki dokument prawa 

wykonywania zawodu będzie obwiązywał dla osób, które będą miały ograniczenia co do 

wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z decyzji Ministra 

Zdrowia (wskazanie określonego zakresu czynności zawodowych, okresu i miejsca 

zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz ograniczenia wynikające z warunkowego prawa 

wykonywania zawodu w zakresie wykonywania zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki albo 

położnej) wyjaśniam, że przy wydawaniu prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały 

kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i będą ubiegały 

się o wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie art. 35a 

ustawy będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 

2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki 

lub położnej (Dz. U. poz. 222). 
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Wyjaśniam, że zgodnie z art. 35a ust. 6 ustawy, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje adresatowi tej decyzji prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej, na określony zakres czynności 

zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji Ministra Zdrowia oraz 

wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania 

zawodu położnej”. Natomiast art. 35a ust. 13 ustawy stanowi, że dokument „Prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, zawiera 

dokonane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych adnotacje określające 

zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane 

prawo wykonywania zawodu.

Zgodnie z przepisem art. 35a ust. 18 ustawy, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych, przyznaje adresatowi tej decyzji warunkowe prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej. Okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje 

dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu 

położnej”. W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” zamieszcza się adnotację, że dane prawo wykonywania 

zawodu jest „prawem warunkowym” oraz wskazuje się, czy dana pielęgniarka albo położna 

może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej. 

Przedstawiając powyższe, należy zauważyć, że okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

zarówno w pierwszym jak i drugim trybie wydawania przedmiotowych dokumentów, wydaje 

„Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej” 

i zamieszcza stosowne adnotacje „określające zakres czynności zawodowych, okres i miejsce 

zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu” lub „że dane 

prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym oraz wskazuje się, czy dana 

pielęgniarka albo położna może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej 

pielęgniarki albo położnej”. 

Ponadto, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. 

w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, 

zawiera miejsce do dokonania wpisu i adnotacji urzędowych, a za takie należy uznać 

informacje przedstawione powyżej. 
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Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, dotyczące zarówno wydawania przez 

okręgowe rady pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu na mocy art. 35a ustawy 

oraz dostępne wzory prawa wykonywania zawodu wyjaśniam, że nie zachodzi konieczność 

tworzenia dodatkowych wzorów prawa wykonywania zawodu (warunkowego i na określony 

zakres czynności  zawodowych). 

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że celem ujednolicenia procedur w okręgowych 

izbach w powyższym zakresie, dobrą praktyką byłoby upowszechnienie przez Naczelną Radę 

Pielęgniarek i Położnych praktycznych wytycznych (np. na podstawie uchwały NRPiP), 

które zostaną skierowane do okręgowych izb pielęgniarek i położnych w tym zakresie. 

Z poważaniem 

Greta Kanownik 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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