
Pytanie: 

Czy studiując pielęgniarstwo a będąc chorym na schorzenie schizofrenia po zakończeniu studiów i 
obronie będę mogła wykonywać pracę w tym zawodzie? 

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z treścią  art. 28. ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca  2011 r. zawodach pielęgniarki i 

położnej   (DZ. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.)  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. 

 

W związku z powyższym do wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki  powinna pani  przedłożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności  do 

wykonywania zawodu pielęgniarki , a więc  tylko lekarz orzeka o stanie zdrowia 

umożliwiającym wykonywanie zawodu pielęgniarki, także w pani przypadku. 

Ponadto zwracam uwagę na art. 27 cytowanej wyżej ustawy, który umożliwia ustalenie 

niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki już po uzyskaniu przez nią prawa 

wykonywania zawodu   

Art.  27.  1.  Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności 

pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych powołuje komisję lekarską, zwaną dalej "komisją", 

złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. 

2.  Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do 

wykonywania zawodu. 

3.  Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są obowiązane do stawienia się przed 

komisją. 

4.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje 

uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych 

na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu. 

5.  Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są uprawnione do uczestnictwa, z 

prawem zabrania głosu, w posiedzeniu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w czasie 

rozpatrywania ich sprawy. 

6.  Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia poddania się badaniu przez komisję lub jeżeli 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego 

uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodowych ze 

względu na stan zdrowia pielęgniarki lub położnej nie jest możliwe - okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo 

o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych. 



7.  Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, 

przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania 

zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych do Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjęciu 

uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. 

8.  Pielęgniarka lub położna, o których mowa w ust. 7, mogą wystąpić do okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych o uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo 

o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, jeżeli ustaną przyczyny 

zawieszenia lub ograniczenia. 

9.  Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-6 jest poufne i odbywa się z zachowaniem 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

10.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do 

wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania 

prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności 

zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz 

ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie. 
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