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PYTANIE 

Czy położna zapisując się na studia pielęgniarskie może wykonywać pracę pielęgniarki? 

ODPOWIEDŹ 

Aby po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo podjąć pracę w zawodzie 

pielęgniarki, należy uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis do rejestru pielęgniarek 

prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Samo podjęcie studiów na 

kierunku pielęgniarskim nie upoważnia jeszcze położnej do wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

Uzasadnienie 

Warunki wykonywania zawodów pielęgniarki oraz położnej – które stanowią odrębne 

zawody, o odrębnym zakresie uprawnień i przebiegu szkolenia zawodowego – reguluje 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 

ze zm.) - dalej u.z.p.p. 

Na podstawie art. 28 u.z.p.p. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie: 

1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź 

uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub 

dyplom, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone 

w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki; 

4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. 



Kwalifikacje zawodowe pielęgniarka uzyskuje po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej w 

rozumieniu art. 52 u.z.p.p. - szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie na 

kierunku pielęgniarstwo na poziomie: 

1) studiów pierwszego stopnia; 

2) studiów drugiego stopnia. 

Kształcenie w szkole pielęgniarskiej pierwszego stopnia powinno trwać co najmniej 3 lata i 

obejmuje co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne 

stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru kształcenia. 

Ewentualnie, w przypadku pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 

liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 

pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i 

umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia, szkolenie może trwać krócej niż 3 lata. 

Ponadto, na podstawie art. 36a u.z.p.p. 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 pkt 2-4 

powyżej (pełna zdolność do czynności prawnych; stan zdrowia pozwala na wykonywanie 

zawodu pielęgniarki lub położnej; nienaganna postawa etyczna) również mogą uzyskać, na 

swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 

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 przed dniem wejścia w życie ustawy o 

zawodach pielęgniarki i położnej, a które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu przed dniem wejścia jej w życie i spełniają inne wymagania określone w art. 28, 

mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli złożyły stosowny wniosek 

do dnia 1 stycznia 2015 r. Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo 

ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasło (art. 97 u.z.p.p.). 

Prawo wykonywania zawodu stwierdza na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. 

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu następuje w drodze uchwały. Postępowanie 

powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą (art. 37 u.z.p.p.). 

Wyjątkowo, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

samorządy zawodowe pielęgniarek i położnych wydają prawo wykonywania zawodu 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, jeżeli osoba 

ubiegająca się o wydanie takiego prawa spełnia warunki określone w odpowiednich 

przepisach regulujących wydawanie prawa wykonywania zawodu - art. 25 Ustawy z dnia 27 

listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu 



zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401). 

Następnie, na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek 

i położnych i wydaje odpowiedni dokument "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" (art. 

41 u.z.p.p.). 


