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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie braku możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom  

 
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż z uwagi na brzmienie aktualnych 
przepisów prawa brak jest możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom posiadającym uzyskane w innym 
państwie świadectwo lub dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej (pielęgniarskiej, położniczej). 

Należy wskazać, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2015 r. zmian do ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadzono 
m.in. nowe brzmienie art. 93 oraz art. 93a-h ww. ustawy.  Zmiana ww. przepisów spowodowała,  
iż kuratoria oświaty nie nostryfikują już dyplomów średnich szkół medycznych uzyskanych przez 
cudzoziemców za granicą, mogą natomiast jedynie uznawać poziom wykształcenia średniego 
(ogólnego). Kuratoria oświaty nie mogą aktualnie wydawać zaświadczeń o uznaniu 
dyplomów/świadectw szkół średnich medycznych (w tym pielęgniarskich, położniczych) uzyskanych 
za granicą za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej średniej szkoły medycznej kształcącej 
w zawodzie pielęgniarki, położnej (np. liceum medyczne). Kurator oświaty może aktualnie wydać 
jedynie decyzję administracyjną o uznaniu dyplomu/świadectwa wydanego za granicą (w tym 
dyplomu szkoły średniej medycznej) za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej 
wykształcenie średnie, ale nie wykształcenie medyczne (zawodowe). Decyzja taka jednak nie może 
aktualnie stanowić podstawy ubiegania się przez cudzoziemca (posiadającego wykształcenie średnie 
medyczne uzyskane za granicą) o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, 
gdyż nie jest spełniony wymóg wskazany w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku  o 
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.).Wobec powyższego należy 
wskazać, iż na chwilę obecną nie ma organu administracji publicznej, który byłby kompetentny do 
stwierdzenia, iż określony dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły medycznej 
(pielęgniarskiej, położniczej) uzyskany za granicą jest uznany w RP za równorzędny ze świadectwem 
lub dyplomem ukończenia szkoły pielęgniarskiej, położnych. 

NRPiP stoi zatem na stanowisku, iż wobec brzmienia ww. przepisów prawa w istniejącej sytuacji brak 
jest możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom, o których mowa powyżej. Tym samym, Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych poddaje pod rozwagę, by okręgowa rada pielęgniarek i położnych po 
dokonaniu oceny spełnienia przez cudzoziemca warunku, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej negatywnie rozpatrzyła wniosek o przyznanie mu prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, gdyż nie posiada on świadectwa ukończenia szkoły 
uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej lub szkoły położnych w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  
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