
Koniecznie przeczytaj ! 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że  zgodnie  z ustawą z dnia                  

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217),  zmianie 

uległy wymagania kwalifikacyjne dla pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.  

 

Art. 7 ust. 1 wyżej powołanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to 

pielęgniarka,  która: 

1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

3)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo 

5)  posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 

Zapis dotyczy pielęgniarki, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę  o udzielanie świadczeń 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo, która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym 

Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy. 

 

Art. 8. 1. Położna POZ to położna, która:  

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo 

 2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo  

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo  

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo  

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa  

 z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana 

przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9. 2. 

 

W związku z powyższym pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra 

pielęgniarstwa  oraz położne, które posiadają tytuł zawodowy magistra położnictwa mogą 

podejmować zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej bez obowiązku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego oraz bez obowiązku posiadania doświadczenia zawodowego                       

w podstawowej opiece zdrowotnej.   

 

 

                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                   Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

                                                                                                              w Lublinie 

                                                                                                       (-) Andrzej Tytuła   

 


