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Pani

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące braku możliwości zdania egzaminu 

dyplomowego w aktualnym stanie epidemii w kraju, przekazane do Departamentu 

Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przez Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, co 

następuje.

Zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 

2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 i z 2020 r. poz. 

581) studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się 

z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację 

osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

Uczelnia stosując się do zapisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U.2018, poz. 1861 z późn. zm.) 

wydaje dyplom ukończenia studiów. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje 

tytuł licencjata pielęgniarstwa -  po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla 

studiów na kierunku pielęgniarstwo (§ 29 punkt 3 przywołanego rozporządzenia).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.), zawód pielęgniarki może wykonywać osoba posiadająca
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prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę 

pielęgniarek i położnych. Prawo wykonywania zawodu może uzyskać osoba, która 

posiada świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej (art. 28 

przywołanej ustawy).

W  związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 511 z późn. zm.) w okresie od dnia 26 marca

2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie 

uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki przez zawieszenie kształcenia na studiach. Wobec powyższego zaplanowane 

w tym terminie egzaminy dyplomowe studentów kierunku pielęgniarstwo nie mogą być 

przeprowadzone.

W  aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki przez osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Jednocześnie Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, że monitoruje 

przedmiotową sprawę i analizuje możliwe do wprowadzenia w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej kraju rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, odpowiadające na 

potrzeby studentów i uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo.

Z poważaniem,

Greta Kanownik 

Dyrektor
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