
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 2710 2710

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, 
Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 
i 2705) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograni-

czone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”;
2) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną.

§ 2. Ustala się wzory dokumentów ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu 
położnej”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wzory dokumentów ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz ,,Ograniczone prawo 
wykonywania zawodu położnej”, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem 
lub użyciem przez osobę nieuprawnioną w postaci:
1)  technik druku: offset i sitodruk;
2)  dwukolorowego tła giloszowego z efektem reliefu wykonanego w technice druku irysowego;
3)  mikrodruków;
4)  zastosowania farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym (dwuzakresowej);
5)  zastosowania farby w polu zdjęcia, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
6)  zastosowania farby irydyscentnej nanoszonej techniką sitodruku.

§ 5. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydane na podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222) zachowują ważność. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumen-
tów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222), które utraciło moc z dniem 12 lipca 2022 r. na 
podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1559).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2710) 

Załącznik nr 1

WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI  
ORAZ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ 

1.  Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers:

– 3 – 

 

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 
grudnia 2022 r.  
(poz. …)  

 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI  

ORAZ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ  

1. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers: 

 
2. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers: 

 
 

 

 

 

 

2.  Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers:

– 3 – 

 

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 
grudnia 2022 r.  
(poz. …)  

 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI  

ORAZ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ  

1. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers: 

 
2. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers: 
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3.  Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej awers:

– 4 – 

 

3. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej awers: 

 
4. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej rewers: 

 
Opis wzorów: 

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania 

zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej 

formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.  

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie pierwszej (awers) 

umieszcza się: 

1) nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania 

zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku angielskim; 

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej; 

3) tytuł zawodowy; 

4) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu; 

5) numer prawa wykonywania zawodu; 

4.  Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej rewers:

– 4 – 

 

3. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej awers: 

 
4. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej rewers: 

 
Opis wzorów: 

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania 

zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej 

formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.  

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie pierwszej (awers) 

umieszcza się: 

1) nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania 

zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku angielskim; 

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej; 

3) tytuł zawodowy; 

4) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu; 

5) numer prawa wykonywania zawodu; 

Opis wzorów:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu położnej” mają formę 
spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu. 

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu położnej” w war-
stwie graficznej na stronie pierwszej (awers) umieszcza się:

1)  nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę 
dokumentu w języku angielskim;

2)  imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej;

3)  tytuł zawodowy;

4)  datę uzyskania prawa wykonywania zawodu;

5)  numer prawa wykonywania zawodu;

6)  wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)  wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. 
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671).

3. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu położnej” w war-
stwie graficznej na stronie drugiej (rewers) umieszcza się:

1)  numer seryjny dokumentu;

2)  organ przyznający prawo wykonywania zawodu;

3)  adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania 
zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 
uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
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4)  wpis lub adnotacje urzędowe:

a)  „Weryfikacja prawa wykonywania zawodu dostępna na stronie: nipip.pl/weryfikacja-pwz”,

b)  „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu za-
trudnienia” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705) albo

c)  „Dokument jest prawem warunkowym uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie / pod nadzorem innej pielęgniarki/położnej” – w przypadku przy-
znania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35a ust. 18 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, albo 

d) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
czas określony” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
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Załącznik nr 2

WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI 
ORAZ OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ

1.  Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers:

– 6 – 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR  

OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI  

ORAZ OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ 

 

 

1. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers: 

 
 

2. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers: 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers:

– 6 – 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR  

OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI  

ORAZ OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ 

 

 

1. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers: 

 
 

2. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers: 
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3.  Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej awers:

– 7 – 

 

3. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej awers: 

 
 

4. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej rewers: 

 
 

 

Opis wzorów: 

1. Dokumenty „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej 

dwustronnej karty indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu. 

2. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie 

pierwszej (awers) umieszcza się: 

1) nazwę dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku 

angielskim; 

4.  Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej rewers:

– 7 – 

 

3. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej awers: 

 
 

4. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej rewers: 

 
 

 

Opis wzorów: 

1. Dokumenty „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej 

dwustronnej karty indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu. 

2. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie 

pierwszej (awers) umieszcza się: 

1) nazwę dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku 

angielskim; 

Opis wzorów:

1. Dokumenty „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu 
położnej” mają formę spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania 
zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie pierwszej (awers) umieszcza się:

1)  nazwę dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Ograniczone prawo wykonywania 
zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku angielskim;

2)  imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej;

3)  tytuł zawodowy;

4)  datę uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

5)  numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

6)  wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

7)  wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. 
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671).

3. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania 
zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie drugiej (rewers) umieszcza się:

1)  numer seryjny dokumentu;

2)  organ przyznający ograniczone prawo wykonywania zawodu;

3)  adnotację o treści odpowiednio: „Ograniczone prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wy-
konywania zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Ograniczone prawo wykonywania za-
wodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
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4)  wpis lub adnotacje urzędowe:

a)  „Weryfikacja prawa wykonywania zawodu dostępna na stronie: nipip.pl/weryfikacja-pwz”,

b)  „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w celu i na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub kształcenia podyplomowego” – w przypadku przyznania ogra-
niczonego prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęg-
niarki i położnej.
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