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Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z wystosowywaniem przez Wojewodów pism do Okręgowych Izb Pielęgniarek
i Położnych dotyczących wezwania do wydania przez ww. Izby wykazu, o którym mowa w art.
47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.) uprzejmie informuję, iż w wyniku
ustaleń organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych podjęto decyzję, że dane
wskazane w art. 47 ust. 1a ww. ustawy będą przekazywane przez Naczelną Radę Pielęgniarek
i Położnych, a nie przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych. Powyższe jest podyktowane
tym, iż to NRPiP prowadzi ogólnopolski Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym
są gromadzone określone ustawowo dane pielęgniarek i położnych posiadających prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej z podziałem na województwa.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach
pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 562 ze zm.) Centralny Rejestr Pielęgniarek
i Położnych Rejestr zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) płeć;
5) miejsce i datę urodzenia;
6) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość:
nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8) obywatelstwo (obywatelstwa);
9) adres miejsca zamieszkania;
10) tytuł zawodowy;
11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie
wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu
z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż
Rzeczpospolita Polska;
13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę
jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy;
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia
wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu
oraz datę jego wystawienia;
18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia
wykonywania zawodu;
21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej
praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a;
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
25) stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego
przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
27) datę zgonu.
W związku z powyższym NRPiP może przekazać dane tylko w powyższym zakresie. NRPiP
nie ma natomiast możliwości weryfikacji istnienia przesłanek negatywnych skierowania do
pracy przy zwalczaniu epidemii zawartych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi -poza przesłanką wieku.
Z poważaniem
Zofia Małas

Prezes NRPiP

