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Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

W związku z pismem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przestawienia opinii w kwestii 

zasad postępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki cudzoziemcowi, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, uprzejmie 

wyjaśniam. 

W opinii Departamentu, podniesiony w piśmie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

problem sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii oznaczenia przez właściwą okręgową 

radę pielęgniarek i położnych czasu, na jaki ma być przyznane prawo wykonywania 
zawodu na czas określony, cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pobyt 

stały, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na 

czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

który spełnia  warunki określone w ust. 1 pkt 2-8 ww. ustawy. 

Zarówno ten przepis, jak i pozostałe przepisy ww. ustawy nie określają przesłanek, na 

podstawie których okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna przyznać 

cudzoziemcowi, na ściśle określony czas, prawo wykonywania zawodu na czas 

określony.
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W opinii Departamentu Pielęgniarek i Położnych wydaje się, że w przypadku, gdy 

cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt stały, okręgowa rada, w ramach swoich 

kompetencji wynikających z ww. ustawy, może uwzględnić takie dokumenty pobytowe 

(np. zezwolenie na pobyt czasowy), jak również inne dokumenty wydane przez właściwe 

organy związane z zatrudnieniem na czas określony cudzoziemca na terenie RP, na 

podstawie których można precyzyjnie określić czas legalnego pobytu cudzoziemca na 

terenie RP, czyli na który może być przyznane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 

i położnej na określony czas. Ponadto, okręgowa rada pielęgniarek i położnych może w 

konkretnym przypadku, przyznać cudzoziemcowi prawo wykonywania zawodu na czas 

określony w okresie krótszym, niż to wynika z ww. dokumentów wydanych na określony 

czas. 
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