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PRAWNIK 
ODPOWIADA
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Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  

i Położnych zwróciła się 11 kwietnia  

z apelem do trzech central związkowych  

o dialog ws. konfliktu wokół porozumienia  

„4 x 400”.

„Należy w ten sposób 
postępować właśnie po to, aby 
instytucjonalność zawieranych 
umów pomiędzy stroną Rządową  
i społeczną była trudna do 
podważenia przez kogokolwiek. 
Budowanie szerokiego zaplecza 
wokół tego typu myślenia pozwoli na 
wdrażanie długofalowych strategii 
budowania pozycji poszczególnych 
grup zawodowych” - czytamy w liście.

Pismo do 
central 
związkowych 
w sprawie 
porozumienia 
“4 x 400”

PRZECZYTAJ

APEL
NACZELNEJ IZBY
PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

NIPiP ostro do central związkowych ws. 
porozumienia „4x400”

Ostre słowa pielęgniarek pod adresem 
związków zawodowych

W MEDIACH:

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/NIPiP-ostro-do-central-zwiazkowych-ws-porozumienia-quot-4x400-quot,161189,1.html
http://www.medexpress.pl/ostre-slowa-pielegniarek-pod-adresem-zwiazkow-zawodowych/63790
http://www.medexpress.pl/ostre-slowa-pielegniarek-pod-adresem-zwiazkow-zawodowych/63790
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/NIPiP-ostro-do-central-zwiazkowych-ws-porozumienia-quot-4x400-quot,161189,1.html
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Szanowni Państwo,

Dialog jest jednym z największych dobrodziejstw każdej dojrzałej demokracji. Umiejętność osiągania kompromisów 
w przypadku systemu ochrony zdrowia jest szczególnie istotna. 

W końcu to właśnie od jakości komunikacji pomiędzy stroną społeczną, samorządem zawodowym i Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej zależy bezpieczeństwo każdego pacjenta. „Wszyscy jesteśmy pacjentami” - nie można  
o tym zapominać, szczególnie w trudnych momentach. 
 
W mojej skromnej ocenie właśnie z takim momentem mamy dziś do czynienia. Otóż, okazuje się, że porozumienie 
„4 x 400” wyrażone w formie rozporządzenia podpisanego przez ówczesnego ministra zdrowia, Mariana 
Zembalę staje się przedmiotem sporów i podziałów w środowisku partnerów społecznych pomimo, iż jest 
owocem dialogu. Co więcej, podwyżka płac każdej grupy zawodowej powinna być powodem do dumy. Jednym  
z głównych architektów porozumienia był Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych należący do Forum 
Związków Zawodowych. Proszę pamiętać, że efekt końcowy negocjacji, czyli środki finansowe trafiły również do 
pielęgniarek, położnych - członków zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ. 

Oczywiście, zawsze jest druga strona medalu, tj. inne grupy zawodowe. Osobiście jestem w stanie przyjąć, 
że działania NSZZ „Solidarność” i OPZZ wynikają z silnej determinacji, z jaką walczy się o polepszenie sytuacji 
pozostałych zawodów medycznych. Obawiam się jednak, że obecnie realizowany kierunek działań doprowadzić 
może jedynie do osłabienia instytucji dialogu społecznego. Nikt na tym nie zyska - stracą wszyscy. Dalsza 
eskalacja konfliktu na poziomie mediów jest działaniem na szkodę pracownika oraz szeroko komunikowanym 
brakiem szacunku, w szczególności wobec tych Pielęgniarek i Położnych, które nie należą do OZZPiP. Wszelkie 
próby dewaluacji porozumienia z 23 września 2015 roku mogą w przyszłości odbić się przysłowiową „czkawką”. 
Jeśli jedna organizacja związkowa podważa w tak ostry sposób skuteczne działania innej to samoistnie osiągane 
kompromisy staną się słabsze. 

Uważam, że trzeba robić wszystko, aby wspólnie cementować „4 x 400”. Należy w ten sposób postępować 
właśnie po to, aby instytucjonalność zawieranych umów pomiędzy stroną Rządową i społeczną była trudna do 
podważenia przez kogokolwiek. Budowanie szerokiego zaplecza wokół tego typu myślenia pozwoli na wdrażanie 
długofalowych strategii budowania pozycji poszczególnych grup zawodowych. 

Zamiast armat słownych, zaostrzania języka debaty publicznej, dewastacji zgromadzonego dotąd kapitału 
zaufania należy skoncentrować się na poszukiwaniu wspólnej drogi. W przeciwnym wypadku pozostanie nam 
jedynie lęk, że okupione ciężką pracą porozumienie stanie się fikcją. Dziś lękać się będą Pielęgniarki i Położne, a jutro 
inni pracownicy systemu ochrony zdrowia. Ku ironii losu stać się tak może nie z powodu postawy niesprzyjającej 
klasy politycznej, lecz relacji pomiędzy środowiskami propracowniczymi!

Lęk jest z zasady irracjonalny. Jako Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie mam na razie podstaw, 
aby dokonywać spekulacji, co do percepcji ministra zdrowia jeśli chodzi o kolejne transze pieniędzy. Ufam, że  
w tej sprawie słowa przelane na sporządzone kilka miesięcy temu porozumienie będą nadal obowiązywać.

Z poważaniem
Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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KONGRES
POZ

W Sopocie 5 maja Komitet Obrony 

Pielęgniarek i Położnych zorganizował 

Kongres poświęcony zmianom  

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

postulowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przygotowanie merytoryczne do debaty 

z tymi, którzy chcieli sięgnąć po wolność  

i niezależność zawodu Pielęgniarki  

i Położnej to podstawa.

„W jak sposób zespoły Pielęgniarka-Lekarz postulowane 

przez Ministerstwo Zdrowia mają podnieść poziom opieki  

i bezpieczeństwa pacjenta?”, „Pielęgniarka jest dla 

pacjenta, nie dla lekarza!” - to tylko niektóre głosy, które 

padały podczas trwania kongresu, który zakończył się 

wysłaniem apelu do Premier Beaty Szydło. 

ZOBACZ PISMO 
WYSTOSOWANE
DO PREMIER

BEATY 
SZYDŁO

MATERIAŁ WIDEO Z KONGRESU POZ

https://www.facebook.com/kopiporg/videos/1931070630452741/
https://www.facebook.com/kopiporg/videos/1931070630452741/
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ŻYCZENIA 
Z OKAZJI
DNIA
PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNEJ
„Szczególnie 12 maja musimy 

przypomnieć, że Pielęgniarka, 

Pielęgniarz, Położna są 

fundamentami bezpieczeństwa 

całej ludzkości. Dajemy ludziom 

poczucie godności i bezpieczeństwa 

w najcięższych momentach” - 

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych Zofia Małas złożyła 

życzenia Pielęgniarkom i Położnym 

z okazji ich święta.

Życzenia z okazji 
Dnia położnej

Życzenia z okazji 
Międzynarodowego 
Dnia Pielegniarek

https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1190906454277562/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1193590077342533/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1190906454277562/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1193590077342533/
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STRAJK  
W CENTRUM 
ZDROWIA 
DZIECKA
24 maja Pielęgniarki zatrudnione w warszawskim 

Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczęły strajk, 

domagając się poprawy warunków pracy. Główne 

zastrzeżenia dotyczyły niedoboru pracowników 

- zdaniem strajkujących dziennie w placówce 

brakowało ok. 70 Pielęgniarek. NIPiP poparła 

słuszność głoszonych przez strajkujące postulatów  

i zaoferowała Pielęgniarkom pełne wsparcie.

Musisz poznać prawdę  
o #CZD

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych otrzymała od Pielęgniarek z Centrum 

Zdrowia Dziecka podziękowanie za pomoc w trakcie strajku.

Konferencja NIPiP w sprawie strajku w CZD

https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1209167629118111/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1206898616011679/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1206898616011679/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1209167629118111/
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Wiceprezes NRPiP 28 kwietnia w Gdańsku 
wziął udział w konferencji, podczas 
której mówił o wyzwaniach stojących 
przed zawodami Pielęgniarki i Położnej 
w kontekście medycyny pracy i polityki 
socjalnej.

KONFERENCJA 
W GDAŃSKU

Niewystarczająca liczba Pielęgniarek  
i Położnych, szybkie wypalenie zawodowe, 

rosnąca średnia wieku osób w zawodzie 
- to tylko niektóre z problemów naszych 

zawodów, które mają realne przełożenie 
także na ogół gospodarki. 

EUROPEJSKI KONGRES
GOSPODARCZY

7 czerwca Zofia Małas - Prezes NRPiP 
- uczestniczyła w Europejskim Kongresie 
Medycznym. Tematem panelu była 
migracja lekarzy, pielegniarek i położnych 
oraz to jak Europa radzi sobie z 
problemem niedoboru kadr medycznych. 

EUROPEJSKI
KONGRES MEDYCZNY

KON-
FEREN-

CJE

https://prezi.com/lmk93tggxpon/prezentacja-zofia-maas/
http://prezi.com/b6qqia5dhuke/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/viyjotxfnjyp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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SYTUACJA 
PIELĘGNIAREK  
I POŁOŻNYCH
Strajk w CZD obnażył problemy 

naszego środowiska, o których 

mówimy już od dawna, a które wciąż 

pomijane są przez kolejne ekipy 

rządzące. Jak wygląda sytuacja 

polskich Pielęgniarek i Położnych i co 

postulujemy - wyjaśniamy  

w przygotowanych przez nas 

spotach.
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Pielęgniarka  
i Pielęgniarz to bardzo udany 
duet

Oczekiwania i obetnice

Zarobki  
a odpowiedzialność  
za ludzkie życie

Międzynarodowy dzień 
zdrowia

Protesty Pielęgniarek  
i położnych na przestrzeni 
ost. 16 lat

https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1217704398264434/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1211156928919181/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1207454785956062/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1170191923015682/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1212891485412392/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/videos/1212891485412392/
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NIPIP W MEDIACH

Zofia Małas
Prezes NRPiP

Sebastian Irzykowski
Wiceprezes NRPiP

Tadeusz Wadas
Przewodniczący MORPiP

ZOFIA MAŁAS I SEBASTIAN IRZYKOWSKI:
w „Dzień Dobry TVN” o strajku w CZD i o sytuacji Pielęgniarek i Położnych

SEBASTIAN IRZYKOWSKI:
Szpital jak taśma produkcyjna. Pacjenci jak kolejne punkty do odhaczenia. 
Ciągły chaos. Zbyt mała liczba pielęgniarek jest groźna przede wszystkim dla 
zdrowia i życia pacjentów.

ZOFIA MAŁAS I SEBASTIAN IRZYKOWSKI:
w „To był dzień” o szansach na zakończenie protestu pielęgniarek w Centrum 
Zdrowia Dziecka.

ZOFIA MAŁAS: 
Jeżeli w systemie jest za mało Pielęgniarek i Położnych to zagrożone jest 
bezpieczeństwo pacjenta.

ZOFIA MAŁAS: 
o strajku w CZD: Ten strajk obnaża patologie systemu ochrony zdrowia.

ZOFIA MAŁAS: 
Gdyby w Warszawie pielęgniarki pracowały tylko w jednym miejscu pracy, a nie 
w dwóch czy trzech, jak to się teraz dzieje, trzeba by było zamykać oddziały.

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/pielegniarki-z-czd-strajkuja-czego-sie-domagaja,203843.html
http://natemat.pl/181517,niedostateczna-liczba-pielegniarek-to-przede-wszystkim-problem-pacjentow-mowi-pielegniarz-sebastian-irzykowski-z-nipip
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/to-byl-dzien-gotowosc-polskich-sluzb_6371915/
http://natemat.pl/181517,niedostateczna-liczba-pielegniarek-to-przede-wszystkim-problem-pacjentow-mowi-pielegniarz-sebastian-irzykowski-z-nipip
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/pielegniarki-z-czd-strajkuja-czego-sie-domagaja,203843.html
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/to-byl-dzien-gotowosc-polskich-sluzb_6371915/
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-stan-przedzawalowy,648796.html
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-stan-przedzawalowy,648796.html
http://www.medexpress.pl/malas-o-strajku-w-czd-ten-strajk-obnaza-patologie-systemu-ochrony-zdrowia/64097
http://www.medexpress.pl/malas-o-strajku-w-czd-ten-strajk-obnaza-patologie-systemu-ochrony-zdrowia/64097
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19873260,w-warszawie-brakuje-pielegniarek-i-poloznych-mlodych-coraz.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19873260,w-warszawie-brakuje-pielegniarek-i-poloznych-mlodych-coraz.html
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SEBASTIAN IRZYKOWSKI:
Plasterek na ranę.

TADEUSZ WADAS:
NFZ kontra pielęgniarki i położne.

ZOFIA MAŁAS: 
Mamy 100 tys. pielęgniarek za mało w systemie. To, co się dzieje w Centrum 
Zdrowia Dziecka, ma miejsce w większości szpitali. Czy to etyczne, żeby jedna 
pielęgniarka miała pod opieką dwudziestu czy trzydziestu pacjentów?

ZOFIA MAŁAS: 
Co jeszcze musi się wydarzyć, by polski rząd wzorem Czech i Węgier zdecydował 
się na radykalną poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych?

ZOFIA MAŁAS: 
Czy stać nas, żeby eksportować pielęgniarki?

http://www.tygodnikprzeglad.pl/plasterek-na-rane/
http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/pod-lupa-radia-krakow/pod-lupa-radia-krakow-nfz-kontra-pielegniarki-i-polozne/
http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/pod-lupa-radia-krakow/pod-lupa-radia-krakow-nfz-kontra-pielegniarki-i-polozne/
http://www.tygodnikprzeglad.pl/plasterek-na-rane/
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1625650/
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1625650/
http://www.medexpress.pl/rzadzie-dzialaj/64284
http://www.medexpress.pl/rzadzie-dzialaj/64284
http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/malas_czy_stac_nas_zeby_eksportowac_pielegniarki,5058.html
http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/malas_czy_stac_nas_zeby_eksportowac_pielegniarki,5058.html
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http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/34
http://info.elblag.pl/37,45514,Srebrne-gody-Samorzadu-Zawodowego-Pielegniarek-i-Poloznych-Zobacz-zdjecia-z-jubileuszu.html
http://nowosci.com.pl/354486,Pielegniarki-i-polozne-swietowaly-jubileusz.html
http://www.oipip.ostroleka.pl/art1464946485,obchody-xxv-lecia-utworzenia-samorzadu-zawodowego-pielegniarek-i-poloznych
http://www.dzienniklodzki.pl/zdrowie/a/w-lodzi-swietowano-25lecie-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych-zdjecia,9984951/
http://www.tarnow.pl/index.php/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Podwojny-jubileusz
http://www.oipip.rzeszow.pl/?p=4894
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JAK SIĘ SKUTECZNIE
PORUSZAĆ W SYSTEMIE
OCHRONY ZDROWIA?

Razem dla Zdrowia to wspólna inicjatywa Fundacji My Pacjenci, 

Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej 

Izby Pielęgniarek i Położnych. Celem tej nieformalnej koalicji 

jest wspólna edukacja pacjentów oraz współpraca i dialog, 

służące doskonaleniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Od 

dawna  zarówno pacjenci jak i pracownicy ochrony zdrowia 

apelują o radykalne zmiany w systemie opieki zdrowotnej. 

Zanim doczekamy się zmian na lepsze nie pozostajemy bierni. 

Dlatego zawiązaliśmy nieformalną koalicję Razem dla Zdrowia. 

Wynikiem naszej współpracy jest praktyczny internetowy 

Poradnik dla Pacjentów Razem dla Zdrowia. Poradnik zawiera 

najbardziej aktualne informacje, które pomagają polskim 

pacjentom poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, a także 

uwzględniają zmiany związane z wejściem w życie pakietu 

onkologicznego i kolejkowego.

Zachęcamy do skorzystania z Poradnika wszystkich, którzy chcą 

wiedzieć m.in. jak szybko i skutecznie uzyskać pomoc medyczną, 

nawet w nocy czy w święta, jakie są zasady zapisywania 

się na listy oczekujących, jakie mają prawa pacjenci leczeni  
w szpitalu.  Mamy nadzieję, że Poradnik dla Pacjentów 

Razem dla Zdrowia stanie się dla korzystających  

z ochrony zdrowia i dla pracujących w niej inspiracją 

do wspólnego działania na rzecz poprawy systemu. 

Grono ekspertów, pracujące nad Poradnikiem dla 

Pacjentów Razem dla Zdrowia i stroną internetową 

www.razemdlazdrowia.pl, zadbało o prostotę 

językowa i czytelną szatę graficzną przekazywanych 

treści tak, by zyskały one uniwersalną i przyjazną 

formę. Poradnik będzie regularnie aktualizowany, 

a zapoczątkowana przy tej okazji współpraca 

między przedstawicielami zawodów medycznych  

i pacjentami - kontynuowana.

Razem Dla Zdrowia

ŚCIĄGNIJ 
PORADNIK PDF

Znajdź nas na Facebooku!@razemdlazdrowia

#15

http://www.razemdlazdrowia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ONzBhthUCrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONzBhthUCrQ
http://www.nipip.pl/attachments/article/3809/Poradnik_dla_pacjentow_-_Jak_sie_skutecznie_poruszac_w_systemie_ochrony_zdrowia-last.pdf
http://www.nipip.pl/attachments/article/3809/Poradnik_dla_pacjentow_-_Jak_sie_skutecznie_poruszac_w_systemie_ochrony_zdrowia-last.pdf
https://www.facebook.com/razemdlazdrowia/
https://www.facebook.com/razemdlazdrowia/
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PRAWNIK ODPOWIADA

Uprzejmie informuję, iż zgodnie  

z art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2014r. 

poz. 1435 ze zm.) za wykonywanie 

zawodu pielęgniarki uważa się 

również zatrudnienie w podmiotach 

zobowiązanych do finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,  

z późn. zm.) lub urzędach te podmioty 

obsługujących, w ramach którego 

wykonuje się czynności związane  

z przygotowywaniem, organizowaniem 

lub nadzorem nad udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli zatem w ramach zatrudnienia  

w Narodowym Funduszu Zdrowia  

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego 

pielęgniarka dokonuje m.in. oceny 

merytorycznej i formalnej skierowań na 

leczenie sanatoryjne dla dzieci i dorosłych 

oraz wykonuje czynności związane 

z organizacją udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego to wykonywane przez 

nią ww. czynności zawodowe mogą 

być uznane za wykonywanie zawodu 

pielęgniarki w rozumieniu art. 4 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej.  

W ramach zatrudnienia w Narodowym 

Funduszu Zdrowia wykonuje ona 

bowiem czynności związane min.  

z organizowaniem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego. Wykonywana zatem 

przez nią praca stanowi wykonywanie 

zawodu pielęgniarki. 

Ponadto należy wskazać, iż pielęgniarka 

zatrudniona w NFZ jest również 

członkiem samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych. Wobec 

powyższego dotyczą jej wszystkie 

prawa i obowiązki członka samorządu 

wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym również te 

związane z wykonywaniem zawodu. Tym 

samym pielęgniarka ta powinna m.in. 

postępować zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej oraz zasadami wykonywania 

zawodu określonymi w ustawie  

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej, ma obowiązek 

stałego aktualizowania swojej wiedzy 

i umiejętności zawodowych oraz 

prawo do doskonalenia zawodowego 

w różnych rodzajach kształcenia 

podyplomowego. Powinna również 

sumiennie wykonywać obowiązki 

zawodowe, przestrzegać uchwał 

organów izb, regularnie opłacać 

składkę członkowską, aktualizować 

dane w rejestrze pielęgniarek.  

(PO)

Czy zatrudnienie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Narodowym 
Funduszu Zdrowia jest wykonywaniem zawodu pielęgniarki?

Napisz na adres 

admin@nipip.pl 
propozycję tematu artykułu który według Ciebie powinien znaleźć się  
w kolejnym newsletterze. 

mailto:admin%40nipip.pl%20?subject=Email%20-%20Newsletter%20


#17

PRAWNIK 
ODPOWIADA

Czy osoba, która 
ukończyła wiele 
lat temu szkołę 
kształcącą w 
zawodzie pielęgniarki 
lub w zawodzie 
położnej i nigdy 
nie występowała o 
prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki 
albo położnej może 
aktualnie ubiegać się 
o to prawo?

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 15 lipca 2011 

roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j, Dz. U.  

z 2014r. poz. 1435 ze zm.), osoby, które ukończyły 

liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę 

pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki 

albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę 

pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie 
uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu,  
a spełniają wymagania określone  

w art. 28 pkt 2-4 albo art. 31 pkt 2-4 ww. ustawy, 

uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa 

wykonywania zawodu. 

Jeżeli zatem osoba ukończyła wiele lat temu szkołę 

kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub szkołę kształcącą  

w zawodzie położnej oraz nigdy nie występowała 

o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki albo zawodu położnej to może ona 

aktualnie wystąpić  z wnioskiem o stwierdzenie 

prawa wykonywania zawodu w oparciu  

o powyższy przepis ustawy o zawodach pielęgniarki  

i położnej. 

Wniosek ten należy złożyć do okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na 

miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Należy pamiętać jednak, iż warunkiem przyznania 

ww. osobie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

albo położnej będzie spełnienie przez nią wymagań 

określonych w art. 28 pkt 2-4 powyższej ustawy  

(w przypadku ubiegania się o PWZ pielęgniarki) albo  

w art. 31 pkt 2-4 ww. ustawy (w przypadku ubiegania 

się o PWZ położnej). Warunki te obejmują:

1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych;

2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 

wykonywanie zawodu pielęgniarki albo zawodu 

położnej;

3. Wykazanie się nienaganną postawą etyczną.

(PO)
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