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Pani
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Wiceprezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2021 r., znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.139.2021
w sprawie zatrudniania pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz które posiadają warunkowe
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
uprzejmie przekazuje poniższą infromację.
Na podstawie art. 35a ust. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), zwanej dalej „ustawą”, pielęgniarka albo położna,
posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18 ustawy, nie może
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza podmiotem
leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na
COVID-19.
Poprzez podmioty lecznicze przeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych
pacjentom chorym na COVID-19, bez względu na zakres tych świadczeń, należy
rozumieć podmioty wymienione w wykazie opracowywanym przez właściwego
miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w porozumieniu z wojewodą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
Listy takich podmiotów znajdują się na stronach wojewódzkich oddziałów NFZ, w BIP
OW NFZ, w zakładce „podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej
przeciwdziałania COVID-19”.
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Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 35a ust. 21 ustawy, na wniosek
pielęgniarki albo położnej, minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić, w drodze
decyzji administracyjnej, zgody na wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę albo
położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, poza
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych
pacjentom chorym na COVID-19. W decyzji wskazuje się podmiot, w którym dana
pielęgniarka albo położna będzie wykonywać zawód.

Z poważaniem
Edyta Gadomska
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