
Projekt z dnia 1 lipca 2022 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia…………………. 2022 r.

w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo 

wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830), zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo 

wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 

oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”;

2) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem 

przez osobę nieuprawnioną.

§ 2. Ustala się wzory dokumentów: ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" oraz 

„Prawo wykonywania zawodu położnej”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wzory dokumentów: ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki” oraz ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”, stanowiące 

załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania 

zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydane przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U z 2021 r. poz. 932). 

https://sip.lex.pl/#/act/17727643/2746556?cm=UIREST


§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów 

dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia … 
(poz. …) 

Załącznik nr 1
WZÓR

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI 

ORAZ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ 

1. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers:

2. Wzór Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers:



3. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej awers:

4. Wzór Prawa wykonywania zawodu położnej rewers:



Opis wzoru:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania 

zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej 

formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu. 

2. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) technika druku: offset i sitodruk;

2) dwukolorowe tło giloszowe z efektem reliefu wykonane w technice druku irysowego

3) mikrodruki;

4) zastosowanie farby aktywnej jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym 

(dwuzakresowej);

5) zastosowanie farby w polu zdjęcia, aktywnej jedynie w promieniowaniu 

ultrafioletowym (jednozakresowej);

6) zastosowanie farby irydyscentnej nanoszonej techniką sitodruku.



3. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie pierwszej (awers) 

umieszcza się:

1) nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku angielskim;

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej;

3) tytuł zawodowy;

4) numer prawa wykonywania zawodu;

5) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu;

6) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

671);

4. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo 

wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie drugiej (rewers) 

umieszcza się:

1) numer seryjny dokumentu;

2) organ przyznający prawo wykonywania zawodu;

3) adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest 

dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu 

jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) adnotację o treści: „Weryfikacja prawa wykonywania zawodu dostępna na 

stronie: nipip.pl/weryfikacja-pwz”.

5) adnotację urzędową o treści odpowiednio:

a) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie 

czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu 

zatrudnienia” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na 

podstawie art. 35a ust. 13 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830) albo



b) „Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu 

pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

samodzielnie/pod nadzorem” – w przypadku przyznania prawa 

wykonywania zawodu na podstawie art. 35a ust. 18 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, albo 

c) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony” – w przypadku 

przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.



Załącznik nr 2
WZÓR 

OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI 

ORAZ OGRANICZONEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ

1. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki awers:

2. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rewers:



3. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej awers:

4. Wzór Ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej rewers:



Opis wzoru:

1. Dokumenty „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej 

dwustronnej karty indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) technika druku: offset i sitodruk;

2) dwukolorowe tło giloszowe z efektem reliefu wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) zastosowanie farby aktywnej jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym 

(dwuzakresowej);

5) zastosowanie farby w polu zdjęcia, aktywnej jedynie w promieniowaniu 

ultrafioletowym (jednozakresowej);

6) zastosowanie farby irydyscentnej nanoszonej techniką sitodruku.

3. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie 

pierwszej (awers) umieszcza się:

1) nazwę dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 

albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę dokumentu 

w języku angielskim;

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej;

3) tytuł zawodowy;

4) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

5) datę uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

6) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

671);

4. W dokumentach „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w warstwie graficznej na stronie 

drugiej (rewers) umieszcza się:

1) numer seryjny dokumentu;

2) organ przyznający ograniczone prawo wykonywania zawodu;



3) adnotację o treści odpowiednio: „Ograniczone prawo wykonywania zawodu jest 

dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) adnotację o treści: „Weryfikacja prawa wykonywania zawodu dostępna na 

stronie: nipip.pl/weryfikacja-pwz”.

5) adnotację urzędową o treści:

„Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu i na czas odbycia stażu 

adaptacyjnego/kształcenia podyplomowego” – w przypadku przyznania 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 36 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 41 ust. 2 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 

583 i 830), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi w drodze rozporządzenia wzory 

dokumentów:

1) ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,

2) „Prawo wykonywania zawodu położnej”, 

3) ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,

4) ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”

– oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem 

przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych 

osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 

2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej (Dz. U. poz. 222)., zwane dalej ,,rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów”.

Celem wprowadzenia nowych wzorów dokumentów w projekcie rozporządzenia jest 

dostosowanie ich do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1660, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o dokumentach publicznych”, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów 

publicznych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych 

zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).

Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu 

położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo 

wykonywania zawodu położnej” mają formę spersonalizowanej dwustronnej karty 

indentyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

Dokumenty są spersonalizowane przy użyciu wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem 

technologii grawerowania laserowego. 

Dokumenty te będą zawierały dane pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, 

w tym jego fotografię. Podstawę wydania dokumentów będzie stanowiła uchwała właściwej 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu 



pielęgniarki albo położnej lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo 

położnej. W dokumentach zostanie zawarta adnotacja w brzmieniu: „Prawo wykonywania 

zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”, „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym 

do wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,  „Ograniczone 

prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu 

pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, albo „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”.

Załączniki do projektowanego rozporządzenia zawierają układ graficzny dokumentów, 

ich wymiary oraz kolorystykę.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Tak określony termin wejścia w życie nie jest sprzeczny z art. 4 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1461), a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie 

w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia 

tego aktu w dzienniku urzędowym. Pilne wejście w życie rozporządzenia umożliwi podjęcie 

stosownych działań mających na celu wydawanie od 12 lipca 2022 r. dokumentów „Prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

położnej” w nowej formie.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597).



Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.


		2022-07-01T12:45:50+0000
	Anna Skowrońska-Kotra




