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Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w nawiązaniu do pisma znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.16.2022 z dnia 3 marca 2022 r.,
dotyczącego pielęgniarek i położnych w kontekście sytuacji na Ukrainie oraz objęcia
dzieci ukraińskich uchodźców kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych,
uprzejmie przekazuję poniższe informacje.
Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), wprowadzono
dodatkowe regulacje prawne umożliwiające dostęp do zawodu pielęgniarki i położnej
w Polsce dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, będących uchodźcami. Ponadto, na
stronie Ministerstwa Zdrowia został umieszczony Komunikat w sprawie zasad
zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce, który szczegółowo wskazuje
jakie dokumenty powinny posiadać pielęgniarki i położne, które będą ubiegały się o
zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce, w tym też osoby, które po 24 lutego 2022 r.
przekroczyły granicę Ukrainy z Polską: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praca-dlapersonelu-med-z-ukrainy.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej umożliwienia kontynuowania kształcenia na
kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w Polsce studentom kształcącym się dotychczas
na Ukrainie uprzejmie informuję, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
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z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zmiany do ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 45, art. 93, art. 96), których celem jest umożliwienie
kontynuowania nauki na studiach w Polsce dotychczasowym studentom (obywatelom
Polski i Ukrainy) uczelni ukraińskich, w tym również studentom kierunku pielęgniarstwo
i położnictwo. Wprowadzone rozwiązania pozwalają uczelniom na określenie
szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania w związku z koniecznością
umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w wyniku działań wojennych na
terytorium Ukrainy były zmuszone opuścić ten kraj.
Jednocześnie informuję, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych
u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy, będą realizowane według Indywidualnego Kalendarza Szczepień zgodnie z
Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 rok. Informacje dotyczące realizacji
polskiego Programu Szczepień Ochronnych są dostępne na stronie Ministerstwa
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u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opublikowanym na stronie Urzędu,
pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca2022-r-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granicerzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytoriumtego-panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-napodstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok
Z poważaniem,
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2

