
UWAGA!

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
W związku  z  wejściem  w  życie  w  dniu  1  stycznia  2012  r.  nowej  ustawy  o  zawodach
pielęgniarki i  położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie
przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej
ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą
w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą
w zawodzie położnej,  które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed
dniem 1 stycznia 2012 r.,  mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. złożą
stosowny wniosek.

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż stosownie do brzmienia art. 97 ust. 2 powyższej
ustawy po dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo
wykonywania  zawodu  wygasa,  jak  również  ustaje  prawo  do  złożenia  wniosku  o
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Komunikat niniejszy jest  także adresowany do osób, które posiadają prawo wykonywania
zawodu wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy i legitymują się dokumentem
”zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu”, którego nie wymieniły po wejściu w życie
rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  listopada  1999  roku  w  sprawie  wzoru
zaświadczenia  o  prawie  wykonywania  zawodu  pielęgniarki  lub  położnej  i  wzoru
zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, (Dz.
U. Nr 97, poz. 1137). Wyżej wskazane rozporządzenie zostało bowiem zastąpione nowym
rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  4  lutego  2013  roku  w  sprawie  wzorów
dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz.
222).

Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosków w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu  lub  posiadają  zaświadczenie  o  prawie  wykonywania  zawodu  niespełniające
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 roku w
sprawie  wzoru  zaświadczenia  o  prawie  wykonywania  zawodu pielęgniarki  lub  położnej  i
wzoru  zaświadczenia  o  ograniczonym  prawie  wykonywania  zawodu  pielęgniarki  lub
położnej, powinny zgłosić się  do  właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na
terenie której zamierzają wykonywać zawód.

Warszawa, 5września 2014 r. 
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