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Szanowni Pa�stwo, 

Z dniem 20 pa�dziernika 2007 roku, przestały obowi�zywa� „stare” dyrektywy reguluj�ce 

zasady uznawania kwalifikacji zawodowych. Nowa Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, ujednolica i zbiera wszystkie regulacje w tym zakresie w jeden akt prawny. 

Dotyczy to zarówno sektorowego jak i ogólnego systemu uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

Nale�y zauwa�y�, i� zasady uznawania kwalifikacji zawodowych polskich piel�gniarek  

i poło�nych, na tle przepisów nowej dyrektywy zmieniły si� w sposób bardzo nieznaczny. 

Oznacza to, utrzymanie status quo, je�li chodzi o absolwentów liceów medycznych, którzy  

w dalszym ci�gu b�d� musieli korzysta� z ogólnego systemu uznawania kwalifikacji 

zawodowych, okre�lonego w Tytule III Rozdział I wskazanej dyrektywy. Zmian� w dobrym 

kierunku w tej kwestii, jest niew�tpliwie precyzyjniejsze okre�lenie typów szkół oraz zasad 

stosowania �rodków wyrównawczych, co znacz�co wpłynie na uproszczenie procedury 

uznania. 

Najwi�cej zmian dotyczy zasad uznawania kwalifikacji licencjatów piel�gniarstwa  

i poło�nictwa. Nowa dyrektywa główny nacisk kładzie na zgodno�� kształcenia  

z minimalnymi wymaganiami okre�lonymi w art. 31 oraz art. 40. Na podstawie przepisów 

dyrektywy, uzupełnionej o tre�� najnowszego Komunikatu Komisji Europejskiej  

- Notyfikacja dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów, 

piel�gniarek odpowiedzialnych za opiek� ogóln�, lekarzy dentystów specjalistów, poło�nych i 

architektów (2008/C 137/07), osoby, które odbyły kształcenie zgodne z wskazanymi 

artykułami korzystaj� z automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Osoby, które 

posiadaj� dyplomy wydane przed 1 maja 2004 i których kształcenie nie spełnia minimalnych 

wymogów, musz� legitymowa� si� co najmniej 3-letnim okresem zatrudnienia w zawodzie w 

ci�gu ostatnich 5-ciu lat. Nowo�ci� jest, w stosunku do poprzedniego systemu, konkretny 

zapis dotycz�cy automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych absolwentów studiów 

pomostowych. 

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych magistrów piel�gniarstwa i poło�nictwa oraz 

absolwentów medycznych szkół zawodowych pozostaj� bez zmian. 

Szanowni Pa�stwo, pragn� jeszcze raz podkre�li�, i� działanie wzajemnego systemu 

uznawania kwalifikacji zawodowych opiera si� przede wszystkim na zasadzie wzajemnego 

zaufania. Okr�gowe Izby Piel�gniarek i Poło�nych, jako władze wła�ciwe, s� zobligowane do 

jak najpełniejszej weryfikacji informacji zawartych w wystawianym przez siebie 

za�wiadczeniu. Za�wiadczenie, winno przedstawia� informacje okre�lone w dyrektywie w 

sposób umo�liwiaj�cy ich jasn� interpretacj� oraz wła�ciw� identyfikacj� procedury, jaka w 

konkretnym przypadku powinna zosta� podj�ta przez władze wła�ciwe pa�stwa 

przyjmuj�cego.  

Pragn� podkre�li�, i� do ka�dego za�wiadczenia Okr�gowa Izba Piel�gniarek i Poło�nych, 

mo�e doł�czy� pismo wyja�niaj�ce sytuacj� faktyczn� lub prawn� danej osoby, co jest bardzo 

pomocne w skomplikowanych sytuacjach, gdzie cz�sto samo za�wiadczenie nie daje pa�stwu 

przyjmuj�cemu pełnego obrazu stanu faktycznego. Taki dokument wyja�niaj�cy staje si�
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nierozerwaln� cz��ci� składow� samego za�wiadczenia i równie� winien odpowiada�

wymogom dotycz�cym samego za�wiadczenia. 

Bior�c pod uwag�, ogólne trendy migracji, rola okr�gowych izb piel�gniarek i poło�nych, 

b�dzie prawdopodobnie głównie polegała na wystawianiu za�wiadcze� dla polskich 

piel�gniarek i poło�nych, pragn�cych podj�� prac� poza granicami naszego kraju. Dlatego 

te�, poni�ej przedstawiam wyci�g z przepisów dyrektywy 2005/36/WE wraz ze wzorami 

za�wiadcze� dla poszczególnych typów szkół. Mam nadziej�, i� niniejszy materiał b�dzie 

pomocny w codziennej pracy okr�gowych izb piel�gniarek i poło�nych oraz dostarczy wielu 

cennych informacji piel�gniarkom i poło�nym planuj�cym podj�cie pracy poza granicami 

naszego kraju. 

Z wyrazami szacunku 

        Wiceprezes 

        El�bieta Garwacka - Czachor 
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I. Ogólne informacje dotycz�ce procedury uznawania kwalifikacji 

zawodowych 

Podstawowym dokumentem, który jest niezb�dny w procedurze uznawania kwalifikacji 

zawodowych w pa�stwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, jest odpowiednie za�wiadczenie wydawane przez władze wła�ciwe pa�stwa 

pochodzenia kandydata. Niniejszy przewodnik, w kolejnym punkcie przedstawia przepisy 

Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluj�ce zasady uznawania kwalifikacji 

kolejnych grup piel�gniarek i poło�nych, podzielonych ze wzgl�du na kryterium posiadanego 

wykształcenia, oraz wzory za�wiadcze� opracowane na ich podstawie.  

Przedmiotowe za�wiadczenie, celem rozpocz�cia procedury uznawania kwalifikacji 

zawodowych, nale�y zło�y� w odpowiednim organie pa�stwa przyjmuj�cego. Jednocze�nie 

nale�y podkre�li�, i� zgodnie z art. 50, władze wła�ciwe pa�stwa rozpatruj�cego wniosek 

mog� ��da� dodatkowych dokumentów. W przypadku ogólnego systemu uznawania 

kwalifikacji zawodowych b�dzie to np. program nauczania szkoły, która uko�czył aplikant.  

Zgodnie z artykułem 51 Dyrektywy 2005/36/WE procedura wzajemnego uznawania 

kwalifikacji zawodowych przebiega nast�puj�co: 

1. Wła�ciwy organ przyjmuj�cego Pa�stwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku 

w terminie miesi�ca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawc�, w stosownym 

przypadku, o konieczno�ci dostarczenia brakuj�cych dokumentów. 

2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego 

powinna prowadzi� do jak najszybszego wydania przez wła�ciwy organ w przyjmuj�cym 

Pa�stwie Członkowskim nale�ycie uzasadnionej decyzji, nie pó�niej ni� w terminie trzech 

miesi�cy od daty zło�enia przez wnioskodawc� kompletu dokumentów. Jednak�e powy�szy 

termin mo�e zosta� przedłu�ony o miesi�c w przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie 

przepisów reguluj�cych ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych. 

3. Od decyzji lub braku decyzji w przypisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie  

z prawem krajowym przyjmuj�cego Pa�stwa Członkowskiego. 

Nale�y jednocze�nie podkre�li�, i� przepisy wskazanej dyrektywy, nie s� dla obywateli 

pa�stw członkowskich Unii Europejskiej bezpo�rednio �ródłem praw i obowi�zków. Przepisy 

dyrektywy zostały implementowane do systemów prawnych wszystkich pa�stw, co mo�e 

oznacza� pewne ró�nice w organizacji i procedurach uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Podstawowym wymogiem implementacji jest osi�gni�cie celu zakładanego przez dyrektyw�, 

a wi�c zapewnienie efektywnego uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Zainteresowany mo�e powoła� si� bezpo�rednio na przepisy dyrektywy, jedynie  

w przypadku, gdy dane pa�stwo nie dokonało implementacji przepisów do prawa krajowego. 

Nale�y równie� pami�ta�, i� wszystkie za�wiadczenia wydawane przez okr�gowe izby 

piel�gniarek i poło�nych, na cele procedury uznawania kwalifikacji pozostaj� wa�ne przez 

okres 3 miesi�cy od daty wydania.  
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II. Sektorowy system uznawania kwalifikacji 

1. Magister piel�gniarstwa

art. 21 ust. 1 Dyrektywy 2005/36/WE 

Ka�de Pa�stwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji lekarzy uprawniaj�ce do podejmowania działalno�ci zawodowej w charakterze 

lekarza posiadaj�cego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza 

specjalisty, piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln�, lekarza dentysty lub 

wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, farmaceuty oraz architekta 

wyszczególnione odpowiednio w zał�czniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.6.2 i 5.7.1 spełniaj�ce minimalne wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa 

odpowiednio w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 oraz 46 i nadaje tym dokumentom 

potwierdzaj�cym posiadanie kwalifikacji, na potrzeby podejmowania i prowadzenia 

działalno�ci zawodowej tak� sam� moc na swoim terytorium, jak dokumentom 

potwierdzaj�cym posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje. 

Wymienione dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji musz� by	 wydane 

przez wła�ciwe organy w Pa�stwach Członkowskich i w stosownym przypadku musz�
im towarzyszy	 �wiadectwa wyszczególnione odpowiednio w zał�czniku V, pkt 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 oraz 5.7.1. 

Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie wpływaj� na prawa nabyte, o których mowa w art. 

23, 27, 33, 37, 39 i 49. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi�/imiona i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: magister piel�gniarstwa 

Nazwa instytucji 

prowadz�cej kształcenie na 

poziomie wy�szym uznana 

przez władze wła�ciwe, 

która wydała dyplom:

Prawo wykonywania 

zawodu wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, które zgodnie z art. 21 ust 1 spełnia minimalne wymagania 

okre�lone w art. 31 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz posiada kwalifikacje wyszczególnione w zał�czniku V pkt 5.2.2 niniejszej 

Dyrektywy 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si� przeciwko 

niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis Przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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2. Magister poło�nictwa

art. 21 ust 3 Dyrektywy 2005/36/WE 

Ka�de Pa�stwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji poło�nych wydane obywatelom Pa�stw Członkowskich przez inne Pa�stwa 

Członkowskie i wyszczególnione w zał�czniku V, pkt 5.5.2, które spełniaj� minimalne 

wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 40, i kryteria okre�lone w art. 41 

oraz nadaje im na potrzeby podejmowania i prowadzenia działalno�ci zawodowej tak�
sam� moc na swoim terytorium, jak dokumentom potwierdzaj�cym posiadanie 

kwalifikacji, które samo wydaje. Powy�szy przepis nie narusza praw nabytych, o których 

mowa w art. 23 i 43. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: magister poło�nictwa

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, które zgodnie z art. 21 ust 3 spełnia minimalne wymagania 

okre�lone w art. 40 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz posiada kwalifikacje wyszczególnione w zał�czniku V pkt 5.5.2 

niniejszej Dyrektywy 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) 
(Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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3. Licencjat piel�gniarstwa - kształcenie zgodne z minimalnymi wymaganiami 

okre�lonymi w art. 31 dyrektywy

art. 21 ust. 1 Dyrektywy 2005/36/WE 

Ka�de Pa�stwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji lekarzy uprawniaj�ce do podejmowania działalno�ci zawodowej w charakterze 

lekarza posiadaj�cego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza 

specjalisty, piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln�, lekarza dentysty lub 

wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, farmaceuty oraz architekta 

wyszczególnione odpowiednio w zał�czniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.6.2 i 5.7.1 spełniaj�ce minimalne wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa 

odpowiednio w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 oraz 46 i nadaje tym dokumentom 

potwierdzaj�cym posiadanie kwalifikacji, na potrzeby podejmowania i prowadzenia 

działalno�ci zawodowej tak� sam� moc na swoim terytorium, jak dokumentom 

potwierdzaj�cym posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje. 

Wymienione dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji musz� by	 wydane 

przez wła�ciwe organy w Pa�stwach Członkowskich i w stosownym przypadku musz�
im towarzyszy	 �wiadectwa wyszczególnione odpowiednio w zał�czniku V, pkt 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 oraz 5.7.1. 

Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie wpływaj� na prawa nabyte, o których mowa w art. 

23, 27, 33, 37, 39 i 49. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.). za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat piel�gniarstwa

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, które zgodnie z art. 21 ust 1 spełnia minimalne wymagania 

okre�lone w art. 31 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz posiada kwalifikacje wyszczególnione w zał�czniku V pkt 5.2.2 

niniejszej Dyrektywy 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

okr�gowej rady piel�gniarek i poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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4. Licencjat poło�nictwa - kształcenie zgodne z minimalnymi wymaganiami 

okre�lonymi w art. 40 dyrektywy

art. 21 ust 3 Dyrektywy 2005/36/WE 

Ka�de Pa�stwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji poło�nych wydane obywatelom Pa�stw Członkowskich przez inne Pa�stwa 

Członkowskie i wyszczególnione w zał�czniku V, pkt 5.5.2, które spełniaj� minimalne 

wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 40, i kryteria okre�lone w art. 41 

oraz nadaje im na potrzeby podejmowania i prowadzenia działalno�ci zawodowej tak�
sam� moc na swoim terytorium, jak dokumentom potwierdzaj�cym posiadanie 

kwalifikacji, które samo wydaje. Powy�szy przepis nie narusza praw nabytych, o których 

mowa w art. 23 i 43. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.). 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat poło�nictwa

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, które zgodnie z art. 21 ust 3, spełnia minimalne wymagania 

okre�lone w art. 40 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz posiada kwalifikacje wyszczególnione w zał�czniku V pkt 5.5.2 

niniejszej Dyrektywy 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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5. Licencjat piel�gniarstwa - dyplom wydany przed 1 maja 2004 roku – kształcenie 

niezgodne z minimalnymi wymaganiami okre�lonymi w art. 31 dyrektywy

art. 33 ust 2 lit a) Dyrektywy 2005/36/WE 

W odniesieniu do polskich kwalifikacji piel�gniarek odpowiedzialnych za opiek� ogóln�, 
uznaje si� wył�cznie prawa nabyte, o których mowa poni�ej. W przypadku obywateli 

Pa�stw Członkowskich, których dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln� został wydany w Polsce, przed 1 maja 

2004 r. i którzy nie spełniaj� minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych 

w art. 31, Pa�stwa Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln� okre�lone poni�ej, pod 

warunkiem doł�czenia do nich za�wiadczenia potwierdzaj�cego, �e dani obywatele 

Pa�stw Członkowskich faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywali działalno�	
piel�gniarek odpowiedzialnych za opiek� ogóln� w Polsce przez okres wyszczególniony 

poni�ej: 

a) w przypadku osób posiadaj�cych dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

piel�gniarki w stopniu licencjata (dyplom licencjata piel�gniarstwa): przez co najmniej 

trzy kolejne lata w okresie pi�ciu lat poprzedzaj�cych wydanie za�wiadczenia; 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.) za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat piel�gniarstwa
Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Legitymuje si� dyplomem licencjata piel�gniarstwa i wykonywała zawód zgodnie z obowi�zuj�cym w 

Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres trzech kolejnych lat w ci�gu pi�ciu lat przed dat� wydania 

za�wiadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach praw nabytych zgodnie z 

art. 33 ust 2 lit a) Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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6. Licencjat poło�nictwa - dyplom wydany przed 1 maja 2004 roku – kształcenie 

niezgodne z minimalnymi wymaganiami okre�lonymi w art. 41 dyrektywy

art. 43 ust 3 lit a) Dyrektywy 2005/36/WE 

W odniesieniu do polskich dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji 

poło�nych uznaje si� wył�cznie prawa nabyte okre�lone poni�ej. 

W przypadku obywateli Pa�stw Członkowskich, których dokumenty potwierdzaj�ce 

posiadanie kwalifikacji poło�nej zostały wydane w Polsce przed 1 maja 2004 r. i którzy 

nie spełniaj� minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych w art. 40 lub 

których kształcenie rozpocz�ło si� w Polsce przed 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniaj�
minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych w art. 40, Pa�stwa 

Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji poło�nej 

okre�lone poni�ej pod warunkiem doł�czenia do nich za�wiadczenia potwierdzaj�cego, 

�e dane osoby faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywały czynno�ci poło�nych 

przez okres wyszczególniony poni�ej: 

a) w przypadku osób posiadaj�cych dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

poło�nej w stopniu licencjata (dyplom licencjata poło�nictwa): przez co najmniej trzy 

kolejne lata w okresie pi�ciu lat poprzedzaj�cych wydanie za�wiadczenia; 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat poło�nictwa

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Legitymuje si� dyplomem licencjata poło�nictwa i wykonywała zawód poło�nej zgodnie z obowi�zuj�cym w 

Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres trzech kolejnych lat w ci�gu pi�ciu lat przed dat� wydania 

za�wiadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach praw nabytych zgodnie z 

art. 43 ust 3 lit a) Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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7. Licencjat piel�gniarstwa (studia pomostowe)

art. 33 ust 3 Dyrektywy 2005/36/WE 

Pa�stwa Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji 

piel�gniarek wydane w Polsce piel�gniarkom, które uko�czyły kształcenie przed 1 maja 

2004 r. nawet je�eli dokumenty te nie spełniaj� minimalnych wymogów kształcenia 

okre�lonych w art. 31, potwierdzonych uzyskaniem tytułu "licencjata", je�eli zostały one 

uzyskane na podstawie specjalnego programu kształcenia, okre�lonego w art. 11 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach piel�gniarki i poło�nej oraz 

niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, poz. 885) 

oraz rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych 

warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku piel�gniarstwo lub 

poło�nictwo przeznaczonych dla piel�gniarek i poło�nych posiadaj�cych �wiadectwo 

dojrzało�ci i b�d�cych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół 

zawodowych kształc�cych w zawodzie piel�gniarki i poło�nej (Dziennik Ustaw z dnia 13 

maja 2004 r., nr 110, poz. 1170) w celu potwierdzenia, �e dana osoba dysponuje wiedz� i 
umiej�tno�ciami porównywalnymi z tymi, jakie posiadaj� piel�gniarki posiadaj�ce 

kwalifikacje, które w przypadku Polski okre�lono w zał�czniku V pkt 5.2.2. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat piel�gniarstwa

Nazwa instytucji 

prowadz�cej kształcenie na 

poziomie wy�szym uznana 

przez władze wła�ciwe, 

która wydała dyplom:

Prawo wykonywania 

zawodu wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na podstawie programu wskazanego w art. 33 ust 3 Dyrektywy 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych i dysponuje wiedz� i umiej�tno�ciami porównywalnymi z tymi, jakie posiadaj� piel�gniarki 

posiadaj�ce kwalifikacje, które w przypadku Polski okre�lono w zał�czniku V pkt 5.2.2. 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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8. Licencjat poło�nictwa (studia pomostowe)

art. 43 ust 4 Dyrektywy 2005/36/WE 

Pa�stwa Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji 

poło�nych wydane w Polsce poło�nym, które uko�czyły kształcenie przed 1 maja 2004 r., 

nawet je�eli dokumenty te nie spełniaj� minimalnych wymogów kształcenia okre�lonych 

w art. 40, potwierdzonych nadaniem tytułu "licencjata", uzyskanego na podstawie 

specjalnego programu kształcenia, okre�lonego w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o zmianie ustawy o zawodach piel�gniarki i poło�nej oraz niektórych innych ustaw 

(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, poz. 885) oraz rozporz�dzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

prowadzenia studiów zawodowych na kierunku piel�gniarstwo lub poło�nictwo 

przeznaczonych dla piel�gniarek i poło�nych posiadaj�cych �wiadectwo dojrzało�ci i 

b�d�cych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych 

kształc�cych w zawodzie piel�gniarki i poło�nej (Dziennik Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., 

nr 110, poz. 1170) w celu potwierdzenia, �e dana osoba dysponuje wiedz� i 

umiej�tno�ciami porównywalnymi z posiadanymi przez poło�ne o kwalifikacjach, które 

w przypadku Polski okre�lono w zał�czniku V pkt 5.5.2. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa okr�gowej izby piel�gniarek i poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat poło�nictwa

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez władze 

wła�ciwe, która wydała 

dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na podstawie programu wskazanego w art. 43 ust 4 Dyrektywy 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych i dysponuje wiedz� i umiej�tno�ciami porównywalnymi z tymi, jakie posiadaj� poło�ne posiadaj�ce 

kwalifikacje, które w przypadku Polski okre�lono w zał�czniku V pkt 5.5.2. 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si�

przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) 

(Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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9. Piel�gniarki - absolwentki medycznych szkół zawodowych

art. 33 ust 2 lit. b) Dyrektywy 2005/36/WE 

W odniesieniu do polskich kwalifikacji piel�gniarek odpowiedzialnych za opiek� ogóln�, 
uznaje si� wył�cznie prawa nabyte, o których mowa poni�ej. W przypadku obywateli 

Pa�stw Członkowskich, których dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln� został wydany w Polsce, przed 1 maja 

2004 r. i którzy nie spełniaj� minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych 

w art. 31, Pa�stwa Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie 

kwalifikacji piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln� okre�lone poni�ej, pod 

warunkiem doł�czenia do nich za�wiadczenia potwierdzaj�cego, �e dani obywatele 

Pa�stw Członkowskich faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywali działalno�	
piel�gniarek odpowiedzialnych za opiek� ogóln� w Polsce przez okres wyszczególniony 

poni�ej: 

b) w przypadku osób posiadaj�cych dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

piel�gniarki potwierdzaj�cy uko�czenie kształcenia pomaturalnego w medycznych 

szkołach zawodowych (dyplom piel�gniarki albo piel�gniarki dyplomowanej): przez co 

najmniej pi�	 kolejnych lat w okresie siedmiu lat poprzedzaj�cych wydanie �wiadectwa. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�:. 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: piel�gniarka / piel�gniarka dyplomowana
Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Legitymuje si� dyplomem uko�czenia medycznej szkoły zawodowej i  wykonywała zawód piel�gniarki 

odpowiedzialnej za opiek� ogóln� zgodnie z obowi�zuj�cym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres pi�ciu 

kolejnych lat w ci�gu siedmiu lat przed dat� wydania za�wiadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji 

zawodowych na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 33 ust 2 lit b) Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si� przeciwko 

niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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10. Poło�ne - absolwentki medycznych szkół zawodowych

art. 43 ust 3 lit b) Dyrektywy 2005/36/WE 

W odniesieniu do polskich dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji 

poło�nych uznaje si� wył�cznie prawa nabyte okre�lone poni�ej. 

W przypadku obywateli Pa�stw Członkowskich, których dokumenty potwierdzaj�ce 

posiadanie kwalifikacji poło�nej zostały wydane w Polsce przed 1 maja 2004 r. i którzy 

nie spełniaj� minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych w art. 40 lub 

których kształcenie rozpocz�ło si� w Polsce przed 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniaj�
minimalnych wymogów w zakresie kształcenia okre�lonych w art. 40, Pa�stwa 

Członkowskie uznaj� dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie kwalifikacji poło�nej 

okre�lone poni�ej pod warunkiem doł�czenia do nich za�wiadczenia potwierdzaj�cego, 

�e dane osoby faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywały czynno�ci poło�nych 

przez okres wyszczególniony poni�ej: 

b) w przypadku osób posiadaj�cych dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

poło�nej potwierdzaj�cy uko�czenie pomaturalnego kursu kształcenia w medycznej 

szkole zawodowej (dyplom poło�nej): przez co najmniej pi�	 kolejnych lat w okresie 

siedmiu lat poprzedzaj�cych wydanie za�wiadczenia. 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa okr�gowej izby piel�gniarek i poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: poło�na

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Legitymuje si� dyplomem uko�czenia medycznej szkoły zawodowej i  wykonywała zawód poło�nej zgodnie z 

obowi�zuj�cym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres pi�ciu kolejnych lat w ci�gu siedmiu lat przed dat�

wydania za�wiadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach praw nabytych 

zgodnie z art. 43 ust 3 lit b) Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

2. Za�wiadcza, �e poło�na jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała 

niniejsze za�wiadczenie oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone 

i nie toczy si� przeciwko niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

okr�gowej rady piel�gniarek i poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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II. Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych

1. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych absolwentów:

• studiów licencjackich którzy posiadaj� kształcenie niezgodne z art. 31 lub 40 –

dyplomy wydane przed 1 maja 2004 oraz nie posiadaj� wystarczaj�co długich 

okresów zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej

• medycznych szkół zawodowych, którzy nie posiadaj� wystarczaj�co długich 

okresów zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej

• absolwenci liceów medycznych 

art. 13 Dyrektywy 2005/36/WE 

Warunki uznania 

1. W przypadku gdy w przyjmuj�cym Pa�stwie Członkowskim podj�cie lub 

wykonywanie zawodu regulowanego uzale�nione jest od posiadania okre�lonych 

kwalifikacji zawodowych, wła�ciwy organ tego Pa�stwa obowi�zany jest zezwoli	 na 

podj�cie i wykonywanie tego zawodu na tych samych warunkach, które obowi�zuj�
własnych obywateli, przez wnioskodawców posiadaj�cych po�wiadczenie kompetencji 

lub dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji wymagany w innym Pa�stwie 

Członkowskim do dost�pu do danego zawodu lub jego wykonywania na terytorium tego 

Pa�stwa.

Po�wiadczenie kompetencji lub dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji musi 

spełnia� nast�puj�ce warunki: 

a) musz� by	 wydane przez wła�ciwy organ Pa�stwa Członkowskiego, wyznaczony 

zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego Pa�stwa 

Członkowskiego; 

b) musz� potwierdza	 uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie co najmniej 

równowa�nym z poziomem bezpo�rednio poprzedzaj�cym ten, jaki wymagany jest w 

przyjmuj�cym Pa�stwie Członkowskim, zgodnie z art. 11.

2. Zezwolenie na dost�p do zawodu, o którym mowa w ust. 1, lub jego wykonywanie 

udzielane jest tak�e wnioskodawcom, którzy wykonywali zawód okre�lony w tym ust�pie w 

pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa lata w okresie ostatnich dziesi�ciu lat w innym 

Pa�stwie Członkowskim, które nie reguluje tego zawodu, o ile posiadaj� oni jedno lub wi�cej 

po�wiadcze� kompetencji lub dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji. 

Po�wiadczenie kompetencji lub dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji musi 

spełnia� nast�puj�ce warunki: 

a) musi by� wydane przez wła�ciwy organ Pa�stwa Członkowskiego, wyznaczony zgodnie z 

przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego Pa�stwa 

Członkowskiego; 

b) musi potwierdza� uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie co najmniej 

równowa�nym z poziomem bezpo�rednio poprzedzaj�cym ten, jaki wymagany jest w 

przyjmuj�cym Pa�stwie Członkowskim, okre�lonym w art. 11; 
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c) musi po�wiadcza�, �e jego posiadacz jest przygotowany do wykonywania danego zawodu. 

Jednak�e nie mo�na wymaga� posiadania dwuletniego do�wiadczenia zawodowego, o którym 

mowa w akapicie pierwszym, je�eli dokument potwierdzaj�cy posiadanie kwalifikacji 

wnioskodawcy po�wiadcza uko�czenie kształcenia regulowanego w rozumieniu art. 3 ust. 1 

lit. e) na poziomach kwalifikacji okre�lonych w art. 11 lit. b), c), d) lub e). Rodzaje 

kształcenia regulowanego wyszczególnione w zał�czniku III uznaje si� za kształcenie 

regulowane na poziomie okre�lonym w art. 11 lit. c). Wykaz w zał�czniku III mo�e by�

zmieniany zgodnie z procedur�, o której mowa w art. 58 ust. 2, w celu uwzgl�dnienia 

kształcenia regulowanego, zapewniaj�cego porównywalny poziom przygotowania 

zawodowego i przygotowuj�cego do pełnienia porównywalnych obowi�zków i funkcji. 

3. W drodze odst�pstwa od ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu przyjmuj�ce 

Pa�stwo Członkowskie zezwala na wykonywanie zawodu regulowanego, je�eli dost�p do 

tego zawodu na jego terytorium uzale�niony jest od posiadania kwalifikacji na poziomie 

okre�lonym w art. 11 lit. c), potwierdzaj�cych uko�czenie studiów uniwersyteckich lub 

innych studiów wy�szych trwaj�cych cztery lata, a wnioskodawca posiada kwalifikacje na 

poziomie, okre�lonym w art. 11 lit. c). 
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: piel�gniarka/piel�gniarka dyplomowana

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez 

władze wła�ciwe, która 

wydała dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła Liceum medyczne i uzyskała tytuł zawodowy piel�gniarki/piel�gniarki dyplomowanej, który jest 

równowa�ny z poziomem kształcenia w szkole �redniej, okre�lonym w art. 11 lit b) Dyrektywy 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, i które 

jest kształceniem regulowanym w rozumieniu art. 3 ust 1 lit e), oraz wykonywała zawód piel�gniarki 

odpowiedzialnej za opiek� ogóln� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si� przeciwko 

niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

3. Niniejsze za�wiadczenie wydawane jest w celu potwierdzenia wymaga� okre�lonych przepisami Rozdziału I, Tytułu 

III Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) 

(Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

okr�gowej rady piel�gniarek i poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki/poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem  wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�:. 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: piel�gniarka/piel�gniarka dyplomowana/poło�na

Nazwa instytucji prowadz�cej 

kształcenie na poziomie 

wy�szym uznana przez władze 

wła�ciwe, która wydała 

dyplom:

Prawo wykonywania zawodu 

wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła Medyczn� Szkoł� Zawodow� i uzyskała tytuł zawodowy piel�gniarka/piel�gniarka 

dyplomowana/poło�na, który jest równowa�ny poziomem kształcenia na poziomie pomaturalnym, okre�lonym w art. 

11 lit c) Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych, i które jest kształceniem regulowanym w rozumieniu art. 3 ust 1 lit e), wykonywała 

zawód piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln�/poło�nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si� przeciwko 

niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

3. Niniejsze za�wiadczenie wydawane jest w celu potwierdzenia wymaga� okre�lonych przepisami Rozdziału I, Tytułu 

III Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) 

(Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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Za�wiadczenie  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu piel�gniarki/poło�nej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem  wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z pó�n. zm.). 

Imi� / imiona  i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Tytuł zawodowy: licencjat piel�gniarstwa/licencjat poło�nictwa
Nazwa instytucji 

prowadz�cej kształcenie na 

poziomie wy�szym uznana 

przez władze wła�ciwe, 

która wydała dyplom:

Prawo wykonywania 

zawodu wydane przez: 

Numer za�wiadczenia o 

prawie wykonywania 

zawodu:

Data wydania:

Numer rejestru:

1. Uko�czyła studia licencjackie i uzyskała tytuł zawodowy licencjat piel�gniarstwa/licencjat poło�nictwa, który jest 

równowa�ny z poziomem kształcenia na poziomie pomaturalnym, okre�lonym w art. 11 lit d) Dyrektywy 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, i które jest kształceniem regulowanym w rozumieniu art. 3 ust 1 lit e), wykonywała zawód 

piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln�/poło�nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Jest aktualnie zarejestrowana w Okr�gowej Izbie Piel�gniarek i Poło�nych, która wydała niniejsze za�wiadczenie 

oraz nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy si� przeciwko 

niej post�powanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

3. Niniejsze za�wiadczenie wydawane jest w celu potwierdzenia wymaga� okre�lonych przepisami Rozdziału I, Tytułu 

III Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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Za�wiadczenie  

o przebiegu pracy zawodowej 

Wydane 

przez: 
(nazwa Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)

zgodnie z uprawnieniem  wynikaj�cym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�gniarki i poło�nej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z pó�n. zm.), za�wiadcza si� i�: 

Imi� / imiona  i 

nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Data i miejsce 

urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Numer i seria dowodu 

osobistego / paszportu: 

PESEL: 

Wykonywała działalno�� piel�gniarki odpowiedzialnej za opiek� ogóln�/poło�nej w nast�puj�cych okresach: 

Okres zatrudnienia Stanowisko pracy Nazwa zakładu, adres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Data i miejsce wydania za�wiadczenia) (Piecz�� i podpis przewodnicz�cej/ego 

Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych)

(Piecz�� okr�gła Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych)
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Uwagi ko�cowe. 

Za�wiadczenia dla absolwentów liceów medycznych  –   str. 28 

Za�wiadczenia dla absolwentów medycznych szkół zawodowych,  

którzy nie legitymuj� si� odpowiednio długim do�wiadczeniem zawodowym str. 29 

Za�wiadczenia dla absolwentów studiów licencjackich, 

których dyplomy wydano przed 1 maja 2008 r.  

(kształcenie niezgodne z art. 31 lub 40), 

którzy nie legitymuj� si� odpowiednio długim do�wiadczeniem zawodowym str. 30 

We wskazanych wy�ej za�wiadczeniach oraz w za�wiadczeniu o przebiegu pracy zawodowej 

nale�y w zale�no�ci od wnioskodawcy, wybra� odpowiednie okre�lenie poprzez skasowanie 

niepotrzebnego.  

Niniejsze za�wiadczenia stanowi� wzór, który w zale�no�ci od konkretnego przypadku mo�e 

zosta� zmodyfikowany przez okr�gow� izb� piel�gniarek i poło�nych.   


