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Szanowni Państwo! 
 
Z dniem 1 maja 2004 roku, Polska formalnie stała się częścią Wspólnoty Europejskiej. Akcesja 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczyła dla samorządu pielęgniarek i położnych 
nowe zadania, które dotyczą: uznawania kwalifikacji zawodowych, uruchomienia ośrodków 
informacyjno-edukacyjnych oraz powstania Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.  
W celu wdrożenia powyższych zadań niezbędne było dostosowanie polskich regulacji prawnych do 
wymogów UE w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz systemu kształcenia 
zawodowego pielęgniarek i położnych.  
 
W dniu 20 kwietnia 2004 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 2004),  
która wprowadziła do polskiego porządku prawnego, zasady systemu uznawania kwalifikacji 
zawodowych, zgodnego z dyrektywami sektorowymi. 
 
Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, w kontekście dostosowania do 
prawa wspólnotowego, ma ścisły związek z postanowieniami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską w zakresie swobodnego przepływu osób i usług. Prawo swobodnego przepływu osób - 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną obowiązuje w Unii Europejskiej od 1977 roku,  
a położnych – od 1980 roku. Punktem wyjścia do opracowania przepisów w tym zakresie były 
minimalne standardy nauczania pielęgniarek i położnych zawarte w dokumencie „Europejskie 
porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek”, sporządzonym w Strasburgu w 1967 
roku, podpisane przez Rząd RP w grudniu 1995 roku; ratyfikowane w marcu 1996 roku (Dz. U.  
z Nr 83, poz. 384, 385). Kontynuacja tej idei znalazła wyraz w Deklaracji Bolońskiej podpisanej  
w dniu 19 czerwca 1999 roku, dotyczącej „Obszaru europejskiego szkolnictwa wyższego”.  
 
Wdrożenie przepisów zgodnych z prawem Unii Europejskiej, spowodowało wiele zmian  
w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Proces tych zmian został 
zintensyfikowany po 2000 roku. Znaczącą rolę we wprowadzaniu zmian w pielęgniarstwie odegrał 
samorząd zawodowy, który powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku, zgodnie z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem samorządu pielęgniarek i położnych jest 
reprezentowanie  
i ochrona osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz sprawowanie pieczy i nadzoru nad 
należytym ich wykonywaniem w granicach interesu publicznego i jego ochrony. 
Zakres ten obejmuje: 
 
- ustalanie i rozpowszechnianie zasad etyki zawodowej, 
- sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, 
- uznawanie kwalifikacji zawodowych, 
- stwierdzanie prawa wykonywania zawodu, 
- określanie kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Polsce, 
- opiniowanie programów kształcenia zawodowego,  
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- orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i Położnych  
oraz sprawowanie sądownictwa polubownego, 

- prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, 
- prowadzenie rejestru indywidualnych grupowych i specjalistycznych praktyk pielęgniarskich  

i położniczych, 
- prowadzenie rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego, 
- zajmowanie stanowisk w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej 

państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, 
- reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej 
- prowadzenie ośrodków informacyjno - edukacyjnych. 
 
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej Polskiej tworzą obligatoryjnie 
wszystkie osoby wykonujące te zawody. Jednostkami organizacyjnymi samorządu, posiadającymi 
osobowość prawną są: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek  
i położnych.  
 
Wdrożenie przejrzystego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, 
na obszarze całej Unii Europejskiej, jest priorytetowym zadaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych. Dlatego też, w wyniku licznych 
spotkań, uzgodnień i podjętych stanowisk, Naczelna Rada opracowała procedurę uznawania 
kwalifikacji zawodowych (druki zaświadczeń i wniosków oraz wykaz dokumentów wymaganych 
od pielęgniarki / położnej), stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych, 
będących obywatelami państw członkowskich, które zamierzają wykonywać zawód na terenie 
Polski oraz polskich pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód na obszarze UE. 
Ujednolicony schemat powyższej procedury, prezentowany jest w niniejszym dokumencie.  
 
Niezmiernie istotny jest również fakt, iż z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej, weszła w życie ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o zmianie 
ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 62, poz. 559), która rozszerza zakres 
obowiązującej regulacji o możliwość tworzenia ośrodków informacyjno-edukacyjnych przy 
okręgowych izbach pielęgniarek i położnych i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Ośrodki 
informacyjno-edukacyjne mają za zadanie udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym 
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzającym wykonywać zawód na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących 
ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.  
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I. Akty prawne regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki, 
zawodu położnej 

 
1. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U.         

z 2001 r., Nr 57, poz. 602, z późn. zm. ). 
2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, 

poz. 178, z późn. zm.). 
 
Pielęgniarka i położna jest zobowiązana przestrzegać zasad wykonywania zawodu wynikających  
z powyższych aktów prawnych oraz zasad etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Etyki 
Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętym na IV Krajowym Zjeździe 
Pielęgniarek i Położnych.  
 

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
PRZYRZECZENIE 
 
 „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki / położnej  
i uroczyście przyrzekam:  
 

1) Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. 
2) Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, 

współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. 
3) Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, 

poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. 
4) Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać 

tajemnicy zawodowej. 
5) Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się  

z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na 
względzie przede wszystkim dobro pacjenta. 

6) Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz 
systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. 

7) Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1) Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują 

pielęgniarki i położne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu.  
2) Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie 

profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej  
i społecznej.  

3) Pielęgniarka/położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż 
zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie. 

4) Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też 
powodować szkód dla zdrowia ludzkiego.  

5) Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą 
odpowiedzialność za swoje działania.  

6) Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich 
życie i zdrowie mogą być zagrożone. 
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7) Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej 
pielęgniarki/położnej w zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej  
i administracyjno–organizacyjnej powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne.  

 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
I. Pielęgniarka/położna a pacjent 
1) Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do:  

a) udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi 
standardami, 

b)  udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia, 
c) udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu 

pielęgnowania. 
2)  We współpracy z pacjentem pielęgniarka / położna powinna okazywać życzliwość, 

wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. 
3) Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających  

z praw pacjenta: 
a) respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania 

świadczeń medycznych,  
b) realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją 

sformułować 
c) poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody,  

o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił 
swoje zdanie. 

4) Pielęgniarkę/położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości  
o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem 
roli zawodowej.  

5) Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną, w miarę potrzeby pomaga 
rodzinie w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego 
postępowania pielęgnacyjnego. 

6) Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/położna umożliwia kontakt z duchownym, 
stwarzając w miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki.  

7) Pielęgniarka/położna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi 
humanitarną opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem 
uznawanych przez niego wartości.  

8) Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery  
w czasie porodu.  

9) Pielęgniarka/położna, nie może żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia ani też 
uzależniać swych usług od uzyskania korzyści materialnych.  

 
II. Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka  
1) Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji   zawodowych. 
2) Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na 

piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, 
stanowiących zagrożenie życia pacjenta. 

3) Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności 
zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak 
i bezpieczeństwem pacjenta. 

4) Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności 
zawodowej i zabezpieczenia dokumentów.  

5) Przekazywanie przez pielęgniarkę/położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym 
członkom zespołu terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej.  
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6) Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach 
biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.  

7) Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia. 
8) Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony 

błąd (zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie 
powinna powiadomić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego. 

9) Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych 
organizacji pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, 
przysparzając tym samym prestiżu zawodowi. 

10) Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości w rozwoju badań 
naukowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej. 

11) Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy 
zawodowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.  

12) Pielęgniarka/położna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby 
spowodować złą opinię o zawodzie.  

13) Pielęgniarka/położna powinna otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać  
o pozytywny wizerunek zawodu. 

14) Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować  
z organizacjami mającymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi. 

15) Pielęgniarka/położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo - badawcze związane  
z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia i publikacje. Publikacje te powinny być 
rzetelne i pozbawione znamion sensacji. 

 
III.  Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych  
1) Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego 

zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.  
2) Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione 

organy samorządu zawodowego.  
3) Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, 

lojalności, koleżeństwie i solidarności zawodowej. Powinni oni dzielić się swoimi 
doświadczeniami i służyć sobie pomocą. Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa,  
a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją w pierwszej kolejności 
osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji i powtarzających się błędów 
pielęgniarka/położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednictwem 
właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych.  

 
IV. Pielęgniarka/położna a współpracownicy  
1) Pielęgniarka/położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać 

młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce 
kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości  
i dokładności.  

2) Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników 
zespołu terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.  

3) Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady 
etyki zawodowej, czuwając nad ich adaptacją zawodową. 

4) Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna. 
5) Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć 

poczucie odpowiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych. 
6) Pielęgniarka/położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz  

za podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania. 
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V. Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa  
1) Pielęgniarka/położna zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć 

w zwalczaniu przejawów patologii społecznej. 
2) Pielęgniarka/położna powinna brać czynny udział w życiu społecznym i w działaniach na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez 
naukę za bezwartościowe i szkodliwe dla zdrowia. 

 
VI. Przepisy końcowe  
1) W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki  

i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka/położna powinna postępować zgodnie  
z zasadami sformułowanymi w: 

a) ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,  
b) orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,  
c) uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz zgodnie z zasadami 

dobrej praktyki i dobrym obyczajem. 
2) Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek  

i Położnych.  
3) Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 
 
 
 

3. Informacje ogólne o ochronie zdrowia - dane znajdują się na stronie internetowej 
Ministerstwa Zdrowia - www.mz.gov.pl. 

4. Uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych - dane znajdują się na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -  www.mps.gov.pl . 

 

 

II. Dyrektywy Rady EWG 
Pielęgniarki: 
 

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1977 r.   (77/452/EWG) 
Dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, łącznie ze środkami 
mającymi na celu ustalenie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1977 r.   (77/453/EWG) 
Dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie 
działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 10 października 1989 r.  (89/595/EWG) 
Zmieniająca dyrektywę 77/452/EWG dotyczącą wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw  
i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za 
opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, oraz uzupełniająca dyrektywę 77/453/EWG 
dotyczącą koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie 
działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 30 października 1989 r.  (89/594/EWG) 
Zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/1026/EWG oraz 80/154/EWG odnoszące 
się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy 
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dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 75/363/EWG, 
78/1027/EWG oraz 80/155/EWG dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii i położnych. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 4 grudnia 1990 r.   (90/658/EWG) 
Zmieniająca, z uwagi na zjednoczenie Niemiec niektóre dyrektywy odnoszące się do wzajemnego 
uznawania kwalifikacji. 
 
Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. 
Zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 
85/432/EWG, 85/433/EWG i 92/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za 
opieką ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza. 
 
Położne: 
 

Dyrektywa Rady z dnia 21 stycznia 1980 r.   (80/154/EWG) 
Dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierająca środki mające na celu ułatwienie 
skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 21 stycznia 1980 r.   (80/155/EWG) 
Dotycząca koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących 
się do podejmowania i wykonywania działalności przez położne. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 22 grudnia 1980 r.   (80/1273/EWG) 
Zmieniająca, w następstwie przystąpienia Grecji, dyrektywę 80/154/EWG dotyczącą wzajemnego 
uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
w zakresie położnictwa zawierającą środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania 
prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 30 października 1980 r.  (80/154/EWG) 
Zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 77/686/EWG, 78/1026/EWG oraz 
80/154/EWG odnoszące się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych 
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za 
opiekę ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 
75/363/EWG, 78/1027/EWG oraz 80/155/EWG dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii 
i położnych. 
 

Dyrektywa Rady z dnia 4 grudnia 1990 r.   (90/658/EWG) 
Zmieniająca, z uwagi na zjednoczenie Niemiec niektóre dyrektywy odnoszące się do wzajemnego 
uznawania kwalifikacji. 
 

Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. 
Zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 
85/432/EWG, 85/433/EWG i 92/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za 
opieką ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza. 
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Informacje ogólne o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia znajdują się 
na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – 
www.buwiwm.edu.pl  
 
Teksty aktów prawnych prawa wspólnotowego, znajdują się na stronie internetowej  EurLex - 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm   

 
 

III. System kształcenia pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 
Pielęgniarka, położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu odpowiednio szkoły 
pielęgniarskiej, szkoły położnych. W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), szkołami prowadzącymi 
kształcenie w zawodzie pielęgniarki, w zawodzie położnej, są szkoły wyższe kształcące w formie 
studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających, których absolwenci uzyskują tytuł 
zawodowy magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub w formie studiów wyższych 
zawodowych, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, licencjata 
położnictwa. 
 
Równolegle prowadzone jest – do wygaśnięcia w 2006 roku  – kształcenie w 2,5 letnich 
pomaturalnych medycznych szkołach zawodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 2001 
roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 16, poz. 169), od roku 
szkolnego 2003/2004 nie przeprowadza się rekrutacji kandydatów do tego typu szkół.  
 
Od roku 2003 zgodnie ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki  
i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1029 – z dniem 12 lipca 2003r.) wyższe studia zawodowe trwają co najmniej 6 
semestrów i obejmują 4.600 godzin, w tym co najmniej 50% stanowią zajęcia praktyczne. 
 
Również od 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych 
kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 824), które wprowadza łączną 
liczbę godzin zajęć dydaktycznych dla studiów magisterskich równą 6.100, z których 2940 godzin 
przeznaczono na kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne i kształcenie zawodowe) oraz dla 
studiów zawodowych – 4.780 godzin, w tym 4600 godzin kształcenia zawodowego. tj. 2300 godzin 
kształcenia praktycznego i 2300 godzin kształcenia teoretycznego. 

 
IV. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania 

zawodu położnej 
 
 
1. Informacje ogólne o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, prawie wykonywania 

zawodu położnej 
 

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 65 ust. l ustanowiono zasadę wolności wyboru 
zawodu i jego wykonywania, ale jednocześnie zastrzeżono, że od zasady tej są wyjątki określone  
w ustawach szczegółowych. Taki przepis oznacza, że państwo może w drodze ustawy lub na mocy 
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przepisów wykonawczych do ustaw, uzależnić dostęp do wykonywania zawodu od spełnienia 
określonych prawem warunków.  
 
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, stwierdza samorząd pielęgniarek  
i położnych, w granicach samodzielności przyznanej mu przepisami prawa. Do właściwości 
samorządu należy rozstrzygnięcie, czy kandydat zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub 
zawód położnej, spełnia określone ustawą warunki potrzebne do wykonywania tych zawodów. Na 
tej podstawie właściwy organ samorządu, jakim jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych - 
decyduje o stwierdzeniu lub też o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Korporacja 
zawodowa podejmuje te czynności tylko na wniosek zainteresowanej osoby. Osoba ubiegająca się  
o prawo do wykonywania zawodu, powinna zgłosić się do okręgowej izby pielęgniarek  
i położnych, na której terenie zamierza wykonywać zawód. Jeżeli zawód będzie wykonywany na 
terenie dwu lub więcej izb, pielęgniarka lub położna może wybrać okręgową izbę, do której chce 
przynależeć - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek  
i położnych. (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.). 
 
W przypadku zmiany miejsca wykonywania zawodu znajdującego się na terenie działania innej 
izby - pielęgniarka,  położna obowiązana jest niezwłocznie wnioskować o wykreślenie z rejestru,  
w którym figurowała, po czym złożyć wniosek o wpis do rejestru na obszarze izby, w której podjęła 
pracę. 
 
Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej łączy się z wpisem do 
rejestru członków samorządu pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest 
obowiązkowa i wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Wspólnym wymogiem dla wszystkich, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu, 
niezależnie od posiadanego obywatelstwa jest warunek posiadania pełnej zdolności do czynności 
prawnych. W świetle polskich przepisów, pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba,  
która ukończyła 18 rok życia (art. 11 Kodeksu cywilnego) oraz, która nie jest całkowicie lub 
częściowo ubezwłasnowolniona (art. 12 -13 k.c.).  
 
a). Zwolnienie z obowiązku uzyskania prawa wykonywania zawodu 
Pielęgniarka, położna o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadająca prawa wykonywania 
zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadająca to prawo w innym państwie, może brać udział 
w naradzie pielęgniarskiej oraz udzielać świadczeń wymienionych w art. 4 lub w art. 5, których 
potrzeba wynika z narady, jeżeli została zaproszona przez szpitale lub medyczne instytuty 
naukowo-badawcze lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych - art. 14 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
b). Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu 
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej wygasa  
w razie utraty obywatelstwa polskiego, utraty prawa stałego pobytu, utraty pełnej zdolności do 
czynności prawnych lub upływu czasu, na jaki zostało przyznane. Wygaśnięcie prawa 
wykonywania zawodu skutkuje wykreśleniem z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych. 
 
c). Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu 
Pielęgniarka lub położna może zrzec się prawa wykonywania zawodu lub też zawiesić 
wykonywanie zawodu na czas nieokreślony. O podjętym zamiarze powinna na piśmie powiadomić 
okręgową radę na obszarze, której jest zarejestrowana. 
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d). Utrata zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, pielęgniarka  
i położna powinna niezwłocznie zawiadomić okręgową radę, która to zaświadczenie wydała.  
Z uwagi na fakt, że są to druki ścisłego zarachowania, unieważnia się druk prawa wykonywania 
zawodu podając jego numer. O fakcie unieważnienia, jak i o wydaniu duplikatu prawa 
wykonywania zawodu zawiadamia się wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych. 
 
2. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa  
 
Pielęgniarka i położna może wykonywać swój zawód w zakładzie opieki zdrowotnej  
na podstawie umowy o pracę. Jest to najczęściej stosowana forma wykonywania zawodu.  
W przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi, odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) 
ponosi pracodawca, a więc zakład opieki zdrowotnej. W takiej sytuacji dochodzi  
do odpowiedzialności pracowniczej, w oparciu o art. 114 i następne kodeksu pracy. 
Odpowiedzialność pracownicza ograniczona jest maksymalnie do kwoty trzymiesięcznego 
wynagrodzenia, chyba że szkoda została wyrządzona przez pielęgniarkę lub położną z winy 
umyślnej (art. 122 kp). 
 
Inaczej kształtują się zasady odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki, położnej w przypadku 
wykonywania zawodu w formie kontraktowej (umowy cywilnoprawnej). Wówczas mamy do 
czynienia z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. Zasadniczą cechą 
odpowiedzialności cywilnej jest funkcja kompensacyjna, której celem jest wyrównanie 
(zadośćuczynienie) uszczerbku za doznane krzywdy (art. 445 § 1 kodeksu cywilnego) i/lub 
naprawienie szkody (art. 444 kc). Odpowiedzialność z powyższych tytułów jest odpowiedzialnością 
z tytułu czynów niedozwolonych tzw. deliktową. 
 
Źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej może być również umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy pielęgniarką lub położną a pacjentem. Odpowiedzialność tę reguluje art. 471 kodeksu 
cywilnego. 
 
Odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością majątkową. Dla powstania tej 
odpowiedzialności zaistnieć muszą następujące przesłanki: 

- zdarzenie wyrządzające szkodę (nie wykonanie lub nie należyte wykonanie 
zobowiązania – kontraktu lub zaistnienie czynu niedozwolonego), 

- szkoda o charakterze majątkowym lub mająca charakter niemajątkowy (krzywda 
doznana przez pacjenta), 

- istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą.  
 
Wina pielęgniarki lub położnej zachodzi wówczas, gdy można postawić zarzut niewłaściwego 
zachowania się, działania lub zaniechania. 
Obiektywny element winy wypełnia każde nienależyte zachowanie się pielęgniarki lub położnej 
skutkujące powstaniem szkody. Zachowanie takie może być niezgodne z przepisami prawa, 
zasadami etycznymi, czy nawet z obowiązkiem zachowania szeroko rozumianej ostrożności. 
Powyższych czynów dopuszcza się pielęgniarka lub położna naruszając przepisy prawa (ustawy, 
rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy, instrukcje itp.) oraz postanowienia Kodeksu Etyki 
Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.  
Subiektywny element winy jest wynikiem konkretnego zachowania pielęgniarki lub położnej, 
które polega na popełnieniu czynów będących wynikiem niedbalstwa, postępowania niezgodnego  
z obowiązującymi regułami zachowania. Może to być wina dotycząca techniki medycznej, 
niewiedza, nieostrożność postępowania, niedbalstwo, lekceważenie ustalonych zasad postępowania. 
Szkody na zdrowiu lub życiu pacjenta można byłoby uniknąć, gdyby pielęgniarka/położna dołożyła 
należytej staranności, posiadała odpowiednie kwalifikacje. 
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Wina umyślna w postępowaniu pielęgniarki/położnej zachodzi bardzo rzadko. Polega na 
rozmyślnym działaniu (z zamiarem) sprzecznym z obowiązkiem. Może też być wynikiem 
rozmyślnego zaniechania, niepodjęcia działania nakazanego w danym przypadku. 
Pielęgniarka/położna ma obowiązek nie tylko dokładać należytej staranności, lecz również posiadać 
wiedzę, umiejętności zawodowe tzn. kompetencje. Dopuszczenie się przez pielęgniarkę/położną 
popełnienia czynu z winy umyślnej, obok odpowiedzialności cywilnej rodzi najczęściej 
odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną.  
 
 
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki / położnej  
 
Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (O.C.) jest odpowiedzialność, jaka może 
powstać dla pielęgniarki i położnej za szkody wyrządzone pacjentowi lub osobom bliskim, 
pośrednio poszkodowanym na skutek jego śmierci, trwałego kalectwa. 
Ubezpieczyciel (firma lub zakład ubezpieczający) odpowiada wówczas, gdy ubezpieczony 
(pielęgniarka lub położna) będzie ponosił odpowiedzialność cywilną (deliktową lub kontraktową) 
lub odpowiedzialność pracowniczą (regresową), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  
Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób 
zawarcia umowy, czas trwania odpowiedzialności, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania 
wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń z tytułu ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych ma charakter obowiązkowy lub dobrowolny. 
Warunki ubezpieczeń dobrowolnych mogą znacznie różnić się między sobą (wielość firm 
ubezpieczających). Warto więc przed zawarciem umowy zapoznać się z warunkami.  
Warunki ubezpieczeń obowiązkowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów  
z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 r., Nr 283, poz. 
2825). Umowa ubezpieczenia między pielęgniarką lub położną a firmą ubezpieczającą powinna być 
stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową, albo innym 
dokumentem ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC pielęgniarek lub położnych obejmuje 
odpowiedzialność cywilną, jaka może wyniknąć w związku z wykonywaniem praktyki zawodowej.  
 
Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 
 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 
 2) powstałych w wyniku nałożenia kar umownych; 
 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także 

aktów terroru. 
 
Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi lub osobom pośrednio poszkodowanym następuje 
poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, określonej przez sąd w wyroku. 
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V. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa 
wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej *

 
1. Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu 
Zgodnie z art. 11a-11b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, do warunków tych należy: 

1) posiadanie jednego z tytułów zawodowych,  
 

Wykaz tytułów zawodowych pielęgniarek 
 

1. "Krankenschwester" lub "Krankenpfleger" w Republice Federalnej Niemiec, 
2. "hospitalier(ere)/verpleegassistente(e)" lub "infirmier(ere) hospitalier(ere)/ 

ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" w Królestwie Belgii, 
3. "sygeplejerske" w Królestwie Danii, 
4. "infirmier(ere)" w Republice Francuskiej, 
5. "Registered General Nurse" w Republice Irlandii, 
6. "infermiere professionale" w Republice Włoskiej, 
7. "infirmier" w Wielkim Księstwie Luksemburga, 
8. "verpleegkundige" w Królestwie Niderlandów, 
9. "State Registered Nurse" lub "Registered General Nurse" w Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
10. ∆ιπλωµατονχος ή πτνχιονχος µοσοκόµος w Republice Greckiej, 
11. "Enfermero/a diplomado/a" w Królestwie Hiszpanii, 
12. "enfermeiro" w Republice Portugalii, 
13. "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" w Republice 

Austrii, 
14. "sairaanhoitaja - sjukskötare" w Republice Finlandii, 
15. "sjuksköterska" w Królestwie Szwecji, 
16. "všeobecná sestra/všeobecný ošetrovatel" w Republice Czeskiej, 
17. "ode" w Republice Estońskiej, 
18. Εγγεγραµµένος Νοσηλενεντης w Republice Cypryjskiej, 
19. "masa" w Republice Łotewskiej, 
20. "Bendrosios praktikos slaugytojas" w Republice Litewskiej, 
21. "ápoló" w Republice Węgierskiej, 
22. "Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" w Republice Malty, 
23. "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" w Republice 

Słowenii, 
24. "sestra" w Republice Słowackiej, 
25. "hjukrunarfrcdingur" w Republice Islandii, 
26. "Krankenschwester - Krankenpfleger" w Księstwie Liechtensteinu, 
27. "offentlig godkjent sykepleier" w Królestwie Norwegii, 
28. "infirmiere", "infirmier", "Krankenschwester", "Krankenpfleger", "infermiera" 

lub "infermiere" w Konfederacji Szwajcarskiej. 
 
 
 

                                                 
* Ilekroć jest mowa o „państwie członkowskim Unii Europejskiej”, należy przez to rozumieć również „państwo 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.” 
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Wykaz tytułów zawodowych położnych 
1.  "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej Niemiec, 
2.  "accoucheuse/vroedvrouw" w Królestwie Belgii, 
3.  "jordemoder" w Królestwie Danii, 
4.  "sage-femme" w Republice Francuskiej, 
5.  "midwife" w Republice Irlandii, 
6.  "ostetrica" w Republice Włoskiej, 
7.  "sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga, 
8.  "verloskundige" w Królestwie Niderlandów, 
9.  "midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
10.  "µαια" lub "µαιεντης" w Republice Greckiej, 
11.  "matrona" lub "asistente obstetrico" w Królestwie Hiszpanii, 
12.  "enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica" w 

Republice Portugalii, 
13.  "Hebamme" w Republice Austrii, 
14.  "kätilö - barnmorska" w Republice Finlandii, 
15.  "barnmorska" w Królestwie Szwecji, 
16.  "porodní asistentka/porodní asistent" w Republice Czeskiej, 
17.  "ämmaemand" w Republice Estońskiej, 
18.  "Εγγεγραµµένη Μαγα" Republice Cypryjskiej, 
19.  "vecmate" w Republice Łotewskiej, 
20.  "akušeris" w Republice Litewskiej, 
21.  "szülésznő w Republice Węgierskiej, 
22.  "qabla" w Republice Malty, 
23.  "diplomirana babica / Diplomirani babičar" w Republice Słowenii, 
24.  "pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej, 
25.  "ljósmódir" w Republice Islandii, 
26.  "Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu, 
27.  "jordmor" w Królestwie Norwegii, 
28.  "sage-femme", "Hebamme" lub "levatrice" w Konfederacji Szwajcarskiej.". 

 
 

2) posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną lub czynności położnej, wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 

5) przedstawienie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że pielęgniarka, położna nie została 
pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone 
i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu, 

6) złożenie oświadczenia o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie 
koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej. 

 
Zaświadczenia, o których mowa w pkt 4) i 5), mogą być przedkładane w okresie trzech miesięcy od 
dnia ich wystawienia. 
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Za wystarczające w stosunku do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie 
spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4), uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu 
zdrowia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka, lub w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, z którego pielęgniarka przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są 
wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu 
zdrowia. 
 
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru pielęgniarek lub rejestru 
położnych należy złożyć do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której 
zainteresowana osoba zamierza wykonywać zawód. 
 
2. Termin stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
 
Procedura prowadzona przez okręgową radę pielęgniarek i położnych dotycząca stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu w odniesieniu do pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw 
członkowskich Unii Europejskiej powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku przez pielęgniarkę, położną wraz z pełną dokumentacją (art. 12 ust. 2a ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej). 
 
 
3. Czasowe wykonywanie zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej 
 
Pielęgniarka i położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
zamierzająca czasowo wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana będzie powiadomić o tym fakcie właściwą ze względu na 
miejsce udzielanych świadczeń okręgową radę pielęgniarek i położnych. Jednocześnie powinna 
przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że wykonuje zawód pielęgniarki, zawód położnej 
w tym państwie, oraz zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub 
innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, zawodu położnej, jak również powinna wskazać miejsce wykonywania 
zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty, o których mowa, mogą być przedkładane  
w okresie 12 miesięcy od dnia ich wystawienia (art. 11d ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej). 
 
4. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej zawarty jest w 
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku, w sprawie wykazu 
dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych 
kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej.  

 
5. Organy stwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej oraz 

dokonujące wpisu do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych to okręgowe rady 
pielęgniarek i położnych.  
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W Rzeczypospolitej Polskiej jest 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Wykaz okręgowych 
izb wraz z adresami i obszarem działania znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych (www.izbapiel.org.pl) oraz stanowi Załącznik Nr 1.  
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby udzielają informacji w zakresie: 
 
- procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, 
- procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej, 
- wymaganych dyplomów, świadectw, innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

- obowiązujących przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, 
zawodu położnej oraz dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.  

 
6. Złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, przyznanie prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru 
położnych  

 
Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których 
mowa w punkcie V. 1., dwoma fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której osoba zainteresowana zamierza 
wykonywać zawód. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek 
o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące 
od daty wpłynięcia wniosku. Uruchomienie procedury następuje w przypadku złożenia 
kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 
 
Jeżeli pielęgniarka rozpoczęła kształcenie przed dniem: 
1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej Niemiec, 

Republice Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów, 
2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 
4) 1 stycznia 1986 r. Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii, 
5) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Litewskiej, 
6) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że 

dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Republiki Federalnej 
Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje 
przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

7) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 
8) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Estońskiej, 
9) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Łotewskiej, 
10) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji, 
11) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie 

Norwegii, Republice Islandii, 
12) 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu, 
13) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 
14) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice 

Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice 
Malty lub Republice Cypryjskiej,  
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do wniosku należy dołączyć:  

- zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 
bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 
albo 

- zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, 
został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest 
traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których 
mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt V.4.).   

 
Jeżeli położna rozpoczęła kształcenie przed dniem:  
1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, 

Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, Wielkim 
Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, 

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii, 
3) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Litewskiej, 
4) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że 

dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu 
położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument 
poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub 
organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

5) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 
6) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku 

Republiki Estońskiej, 
7) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik  Radzieckich, w przypadku 

Republiki Łotewskiej, 
8) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji, 
9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie 

Norwegii, Republice Islandii, 
10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu,  
11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 
12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice 

Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice 
Malty lub Republice Cypryjskiej, 

 
do wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód położnej przez okres co 
najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 bezpośrednio poprzedzających wydanie 
zaświadczenia, 
albo 

- zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, 
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został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest 
traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których 
mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt V. 4.).  

 
7. Uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
 
Po weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej wniosku okręgowa rada pielęgniarek  
i położnych podejmuje uchwałę o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa 
wykonywania zawodu położnej i wpisie do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych. Posiedzenia 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych odbywają się zgodnie z przyjętym Regulaminem. 
 
W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w formie 
uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu i wpisie do rejestru, zostanie ona przekazana 
bezpośrednio osobie zainteresowanej. 
 
W przypadku podjęcia przez okręgową radę pielęgniarek i położnych decyzji o odmownie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 
okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekazuje ją bezpośrednio osobie zainteresowanej (wraz z 
uzasadnieniem i informacją o trybie odwoławczym). 
 
 
8. Odwołanie od uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych 

 
Wnioskodawca ma prawo odwołać się od uchwały okręgowej rady pielęgniarek  
i położnych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (art. 24 ust 2 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych). Odwołanie składa się do Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych za pośrednictwem organu, który wydał uchwałę. 
 
Do postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu stosuje się również przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
Zasadą jest, że uchwały właściwego organu samorządu pielęgniarek i położnych w sprawie prawa 
wykonywania zawodu są decyzjami administracyjnymi. Oznacza to, że stosuje się tu przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a osobie zainteresowanej po wyczerpaniu toku 
instancyjnego w samorządzie, tzn. odwołaniu się do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
przysługuje prawo zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego (minister właściwy do 
spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu 
pielęgniarek i położnych w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę 
członków okręgowej rady pielęgniarek i położnych bądź skreślenia z tej listy – art. 24 ust. 3 ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych). 
 
9. Rejestr Pielęgniarek, Rejestr Położnych 

 
Okręgowe rady pielęgniarek i położnych prowadzą okręgowe rejestry. Rejestr zawiera dane osób 
uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej. 
 
Każda okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi dwa rejestry: rejestr pielęgniarek i rejestr 
położnych. Wydanie prawa wykonywania zawodu jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru 
pielęgniarek lub rejestru położnych.  
 
Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Sposób przechowywania danych uniemożliwia 
ich uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych. 
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi Rejestr Ukaranych Pielęgniarek i Położnych, w 
przyszłości będzie także prowadzić Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych. 
 
10. Znajomość języka polskiego  

 
Poziom znajomości języka polskiego przez pielęgniarki i położne - obywateli innego niż 
Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie podlega weryfikacji. 
 
Wymagane jest złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 
koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka 
polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej – Dz. U. Nr 104, poz. 1102). 
 
 
11. Oświadczenie i rodzaje wniosków dla pielęgniarek i położnych, obywateli innego niż 

Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzających 
wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 

a. Adresy okręgowych izb pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - 
załącznik nr 1  

b. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru 
pielęgniarek -  załącznik nr 2  

c. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych 
- załącznik nr 3 

d. Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej 
za opiekę ogólną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 4 

e. Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu położnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 5.  

 
 
VI. Zakres informacji dla polskiej pielęgniarki, położnej zamierzającej 

wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
 
1. Uznanie kwalifikacji zawodowych polskiej pielęgniarki, położnej w Unii Europejskiej 
 
 
Uznanie kwalifikacji polskim pielęgniarkom i położnym regulują postanowienia Traktatu 
Akcesyjnego, które wprowadzają stosowne zapisy do:  
- Dyrektywy Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego 

uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi 
na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług (Dz. U. L 176 z 15.7.1977, z późn. zm.) – w odniesieniu do polskich 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną oraz,  

- Dyrektywy Rady 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącej wzajemnego 
uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającej środki mające na celu ułatwienie 

 
22 



aktualizacja: listopad 2005 

skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. 
WE L 033 z 11.02.1980, z późn. zm.) – w odniesieniu do polskich położnych.  

 
 
1.1. Uznanie automatyczne  
 
Traktat Akcesyjny obejmuje automatyczne uznanie kwalifikacji pielęgniarek  
i położnych, które posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa, potwierdzony 
przez dyplom (lub inny dokument), wydany przez polską szkołę wyższą uprawnioną do 
prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.  
(Na podstawie załączników do dyrektywy 77/452/EWG lub 80/154/EWG zmienionych 
dyrektywą 2001/19/WE oraz załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego)  
 
Datą odniesienia jest data akcesji, czyli 1 maja 2004 roku. Dlatego też dla magistrów 
pielęgniarstwa i położnictwa, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 maja 2004 roku 
istnieje obowiązek przedstawienia dyplomu oraz zaświadczenia o zgodności kształcenia, które 
potwierdza, iż dyplom, świadectwo bądź inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 
kwalifikacji został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Dyrektywy 
Rady 77/453/EWG (dla pielęgniarek) lub 80/155/EWG (dla położnych) i jest traktowany przez 
państwo polskie jako równoważny z dyplomami wymienionymi w załączniku do Dyrektywy 
Rady 77/452/EWG (dla pielęgniarek) lub 80/154/EWG (dla położnych).  
 
Zaświadczenia o zgodności kształcenia wystawiane są przez państwa członkowskie  
(w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych) na 
podstawie pkt 8 Preambuły Dyrektywy Rady 77/452/EWG oraz pkt 8 Preambuły Dyrektywy 
Rady 80/154/EWG.  
 
Należy tu wspomnieć, iż postanowienia Traktatu Akcesyjnego obejmowały tylko kwalifikacje 
polskich pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia magisterskie na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwa prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pominięto wśród polskich 
instytucji przyznających tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa - akademie 
medyczne. W związku z powyższym Rzeczypospolita Polska notyfikowała zmiany dotyczące 
organów przyznających dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną. Z powodu różnic występujących  
w nazewnictwie polskich instytucji szkolnictwa wyższego prowadzących kształcenie  
w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej strona polska zaproponowała jedną nazwę dla 
wszystkich wskazanych wyżej instytucji: higher educational institution recognised  
by competent authority. 
 
Komisja Europejska ogłosiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Komunikat – 
Notyfikacja organów przyznających kwalifikacje pielęgniarkom odpowiedzialnym za opiekę 
ogólną oraz położnym, w którym została zamieszczona m.in. informacja  
w brzmieniu: 
„Do Załącznika do dyrektywy 77/452/EWG zmienionej dyrektywą 2001/19/WE oraz  
ostatnio załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego oraz dostosowań w Traktatach stanowiących 
podstawę Unii Europejskiej, wprowadza się zmiany:  
(1) w rubryce „Organ nadający tytuł” zapis dla Rzeczypospolitej Polskiej jest następujący:  
„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”.  
 
Analogiczny zapis dotyczył położnych z powołaniem się na załącznik do dyrektywy 
80/154/EWG.  
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Automatycznie uznawane będą także kwalifikacje pielęgniarek i położnych z tytułem 
zawodowym licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa, które rozpoczęły kształcenie po 
1 maja 2004 roku według specjalnego programu kształcenia (tzw. studia pomostowe), 
określonego w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) oraz 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących 
absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących  
w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170).  

 

1.2. Prawa nabyte  

 

Traktat Akcesyjny wprowadził również specjalne klauzule praw nabytych, które stosuje się 
wyłącznie do polskich pielęgniarek i położnych. Oznacza to, że dla polskich pielęgniarek i 
położnych zastosowanie mają tylko te specjalne klauzule praw nabytych, z wyłączeniem 
pomocniczego stosowania ogólnych klauzul praw nabytych.  
 
Dla pielęgniarek zostało to ustanowione w artykule 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG – 
dodanym przez pkt 2 lit. b Traktatu Akcesyjnego.  
 
Artykuł 4b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, będą stosowane przepisy dotyczące praw nabytych.  
W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zostały wydane lub 
których kształcenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają 
minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 Dyrektywy Rady 77/453/EWG, 
Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarskiej opieki ogólnej jako wystarczające 
dowody, jeśli będzie do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele Państw 
Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę w Polsce w niżej wymienionych okresach: 
 
- dyplom licencjata pielęgniarstwa – co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed 
dniem wydania zaświadczenia, 
- dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej)  
z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – co najmniej pięć 
kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia. 
Wymieniona działalność musiała obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, 
organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem. 
 
Wymogi dla położnych zostały ustanowione w artykule 5b Dyrektywy Rady 80/154/EWG  
- dodanym przez pkt. 5 lit. b Traktatu Akcesyjnego. 
 
Artykuł 5b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji położnych będą stosowane następujące 
przepisy dotyczące praw nabytych. 
W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje położnej zostały wydane lub których szkolenie zaczęło się w Polsce 
przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w 
artykule 1 Dyrektywy Rady 80/155/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, 
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świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie położnictwa jako 
wystarczające dowody, jeśli będą do nich załączone zaświadczenia stwierdzające,  
że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność 
położnej w Polsce w niżej wymienionych okresach: 
 
- dyplom licencjata położnictwa - co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem 
wydania zaświadczenia, 
- dyplom położnej z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej 
– co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia. 
 
Prawa nabyte mają zastosowanie tylko w stosunku do kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i 
położnych, dla których kształcenie rozpoczęło się przed datą akcesji, czyli przed 1 maja 2004 
roku.  

 
1.3 Uznanie kwalifikacji zawodowych na podstawie Dyrektywy 92/51/EEC lub artykułu 43 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  
 
Pielęgniarki i położne, które nie posiadają odpowiednio tytułów zawodowych: magistra 
pielęgniarstwa, magistra położnictwa oraz nie spełniają warunku uznania kwalifikacji na 
zasadzie praw nabytych, mogą uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych na podstawie 
Dyrektywy Rady (92/51/EWG) z dnia 18 czerwca 1992 roku w sprawie drugiego ogólnego 
systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego albo na podstawie artykułu 43 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, stanowiącego o swobodzie przedsiębiorczości, 
interpretowanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie 
Vlassopolou (C-340/89) i Dreessen (C – 31/00). 
 
Powyższe dotyczy przede wszystkim polskich pielęgniarek, absolwentek pięcioletnich liceów 
medycznych, których kwalifikacje nie są uznawane w systemie sektorowym.  
Ponadto w systemie dyrektyw ogólnych uznawane są kwalifikacje m.in.  
- pielęgniarek, które nie spełniają wymogu doświadczenia zawodowego i nie mogą korzystać 
z uznania na zasadzie praw nabytych; w tej grupie znajdują się także pielęgniarki, położne, 
które wyjechały do państw członkowskich Unii Europejskiej – na kilka lat przed akcesją,  
- pielęgniarek legitymujących się dyplomem pielęgniarki psychiatrycznej (określane  
w Unii Europejskiej jako tzw. pielęgniarki branżowe (branch nurse) lub pielęgniarki 
wyspecjalizowane – są to osoby wykształcone wyłącznie w zakresie pewnych wybranych 
umiejętności).  

 
 
2. Procedura wydawania dla pielęgniarki, położnej zaświadczeń wymaganych przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej  
 
Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze 
państw członkowskich Unii Europejskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zgodnych z 
wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia  
o przebiegu pracy zawodowej. 
 
Zgodnie z art. 11 h ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.  
z 2001r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek 
pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje: 
1) zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne  

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany 
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dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji 
odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej 
wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, 

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej, 
3) inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw 

członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
 
Należy zaznaczyć, iż wskazane wyżej zaświadczenia są ważne przez trzy miesiące od daty ich 
wystawienia. 
 
3. Wniosek i rodzaje zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej zamierzających wykonywać zawód na obszarze państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej 

 
a. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada 

kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub 
zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej - załącznik nr 6  

b. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla magistra 
pielęgniarstwa - załącznik nr 7 

c. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla licencjata 
pielęgniarstwa - załącznik nr 7A  

d. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarki 
dyplomowanej  - załącznik nr 7B  

e. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla magistra 
położnictwa - załącznik nr 8 

f. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla licencjata 
położnictwa - załącznik nr 8A 

g. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, - załącznik nr 8B  
h. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej licencjata pielęgniarstwa - załącznik nr 9A  
i. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki / pielęgniarki dyplomowanej  

- załącznik nr 9B 
j. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej licencjata położnictwa - załącznik nr 10A  
k. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej położnej - załącznik nr 10B. 
 

 
 
VII. Informacje dla pielęgniarek, położnych, spoza obszaru państw Unii 

Europejskiej (cudzoziemcy), zamierzających wykonywać zawód na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  

 
1. Procedura przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej   
 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, 
poz. 602 z późn. zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać, z zastrzeżeniem art. 
11 ust. 4, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na stałe lub na czas 
określony, cudzoziemcowi, który:   
1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,  
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3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na 
podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,  

4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie 
został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu,  

5) spełnia warunki, o których mowa w art. 11. ust. 2, pkt 2, 4 i 5:  
− posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej 

szkoły położnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej 
Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

− posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
− posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,  

 
6) odbył 12-miesięczny staż podyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej.  
 
Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej winna złożyć w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wniosek  
o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej i wpis do rejestru 
pielęgniarek, rejestru położnych.  
 
 
2. Wzór wniosku dla pielęgniarki, położnej obywatela kraju innego niż państwa  

członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, zamierzającego wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 
a. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru 

pielęgniarek – załącznik nr 11  
b. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych – 

załącznik nr 12. 
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VIII. Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej 

będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami  

 

Przyjęcie wniosku  

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 

właściwa ze względu na miejsce 

wykonywania zawodu

III. WNIOSEK 

1. wpisanie daty przyjęcia wniosku, 

2. nadanie numeru sprawy. 

 

Weryfikacja wniosku 

1. formalno-prawna 

a) sprawdzenie kompletności i poprawności złożonego wniosku, 

b) weryfikacja właściwości miejscowej (badanie zgodności złożonego wniosku pod względem 

właściwości terytorialnej okręgowej izby, a zamierzonym miejscem wykonywania zawodu), 

c) sprawdzenie autentyczności dokumentów,  

 

2.  merytoryczna 

a) ustalenie obywatelstwa,  

b) ustalenie rodzaju kształcenia:  

- kraj i miejsce kształcenia zawodowego,  

- data rozpoczęcia kształcenia,  

- data zakończenia kształcenia,  

c) sprawdzenie zgodności dyplomu / świadectwa / lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu (na podstawie Obwieszczenia 
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Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i 

innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej), 

d) sprawdzenie zgodności tytułu zawodowego z załącznikiem 1 lub 2 ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej,  

e) sprawdzenie okresów wykonywania zawodu (doświadczenie zawodowe),  

f) sprawdzenie zakresu wykonywanego zawodu, np. stanowiska pracy / rodzaj wykonywanej 

pracy, miejsce wykonywania zawodu,  

g) ustalenie niekaralności z tytułu odpowiedzialności zawodowej; na podstawie zaświadczenia 

ustala się, że wnioskodawca:  

- nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu,  

- nie zostało mu zawieszone prawo wykonania zawodu,  

- oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w ww. sprawach,  

h) sprawdzenie zaświadczenia o stanie zdrowia,  

i) sprawdzenie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,  

j) sprawdzenie oświadczenia o znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania 

zawodu pielęgniarki położnej.  

 
Opinia po weryfikacji wniosku  

 
Decyzja 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Doręczenie decyzji wnioskodawcy  

Uchwała OIPiP 

II. o uznaniu 

I. Stwierdzenie prawa 

wykonywania 

zawodu oraz 

wpisanie do rejestru 

Odmowa wydania prawa 

wykonywania zawodu 

o odmowie uznania kwalifikacji  
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Diagram procedury uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej 
będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 
 

PRZYJĘCIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  
- wpisanie daty przyjęcia wniosku  

- nadanie numeru sprawy  
 

I. WERYFIKACJA WNIOSKU 

 
II. WERYFIKACJA FORMALNO – PRAWNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. WERYFIKACJA MERYTORYCZNA  

 
 
 

POZYTYWNA  
NEGATYWNA 

WERYFIKACJA 
MERYTORYCZNA  

NIEWŁAŚCIWA 

OKRĘGOWA RADA 

przekazanie do właściwej 
okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych 
poinformowanie 
wnioskodawcy 

NIEKOMPLETNY WNIOSEK 
wezwanie do uzupełnienia wniosku 

we wskazanym terminie 
np. 7 dniowym wraz z pouczeniem, 

że niedotrzymanie terminu 
skutkuje pozostawieniem wniosku 

bez rozpoznania 
/ alternatywnie możliwe pouczenie 

o wstrzymaniu biegu terminu 
postępowania

PODEJRZENIE dotyczące 
AUTENTYCZNOŚCI 

DOKUMENTÓW 
zwrócenie się z wnioskiem o 
potwierdzenie autentyczności 
– ustawowe zawieszenie biegu 
terminu  

POTWIERDZENIE 

STWIERDZENIE 
FAŁSZERSTWA 

negatywna opinia na 
temat wniosku 

odmowa uznania kwalifikacji 
poinformowanie państwa 

członkowskiego UE, w 
którym wnioskodawca 
uzyskał kwalifikacje 

WERYFIKACJA 

MERYTORYCZN
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POZYTYWNA 
wnioskodawca jest obywatelem 

państwa członkowskiego UE NEGATYWNA 
wnioskodawca jest 

cudzoziemcem 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania kwalifikacji SPRAWDZENIE RODZAJU 

KSZTAŁCENIA 
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NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

kwalifikacji 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

kwalifikacji 

SPRAWDZENIE OKRESU 
WYKONYWANIA ZAWODU

POZYTYWNA 

POZYTYWNA 

SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI ZAKRESU 
WYKONYWANEGO ZAWODU  
ZE STANOWISKIEM PRACY  

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania

POZYTYWNA NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI  
TYTUŁU ZAWODOWEGO

POZYTYWNA 

SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI 
DYPLOMU / ŚWIADECTWA  
LUB INNEGO DOKUMENTU 

POZYTYWNA 
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DORĘCZENIE DECYZJI WNIOSKODAWCYĘCZENIE DECYZJI WNIOSKODAWCY

USTALENIE NIEKARALNOŚCI  

 Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

kwalifikacji 
SPRAWDZENIE ZAŚWIADCZENIA  

O STANIE ZDROWIA 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

kwalifikacji 

POZYTYWNA 

SPRAWDZENIE ZAŚWIADCZENIA  
O ZDOLNOŚCI  

DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 

SPRAWDZENIE OŚWIADCZENIA  
O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO  

W ZAKRESIE KONIECZNYM  
DO WYKONYWANIA ZAWODU 

POZYTYWNA 
uznanie kwalifikacji 

stwierdzenie prawa wykonywania 
zawodu i wpis do rejestru 

POZYTYWNA 

NEGATYWNA 
negatywna opinia na temat 

wniosku 
odmowa uznania 
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IX. STRUKTURA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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Ośrodek 

konsultacyjny w 
zakresie uznawania 

kwalifikacji 

Ośrodek 
Informacyjno-
Edukacyjny 

 
NACZELNA IZBA  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
 

 
 

 
 

 
OKRĘGOWE IZBY 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Uznanie kwalifikacji 

Stwierdzenie prawa wykonywania 
zawodu i wpis do rejestru 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

OKRĘGOWE REJESTRY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

  

CENRALNY REJESTR 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
 
 

REJESTR UKARANYCH  
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

Ośrodki 
Informacyjno
-Edukacyjne 
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Załącznik nr 1 - Adresy okręgowych izb pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Nazwa i adres izby  Telefon Przewodnicząca Obszar działania (powiaty) 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
Al. Ujazdowskie 22,  
00-478 Warszawa, Polska. 
izba@izbapiel.org.pl,  
www.izbapiel.org.pl 

0-22 t. 628-34-93 
 628-95-56 
t./f. 628-58-61 
 

Elżbieta Buczkowska 
Prezes NRPiP 

obszar całego kraju 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych 
w Białej Podlaskiej 
ul. Okopowa 3, pok. 218 
21-500 BIAŁA PODLASKA,  
oipipbp@poczta.onet.pl 

0-83 t./f. 343-60-83 
 342-86-28 
 
 

 
Anna Kaliszuk 

bialski, parczewski, radzyński 
miasto - Biała Podlaska 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Białymstoku 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19 
15-097 BIAŁYSTOK 
oipipbialystok@pf.pl 

0-85 t. 747-00-16 
f. 744-11-09 
 
 

 
Ewa Taranta 

białostocki, bielski, hajnowski, 
moniecki, siemiatycki, sokólski, 
miasto - Białystok 

Beskidzka Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
ul. Krasińskiego 28 
43-300 BIELSKO BIAŁA 
boipip@boipip.org.pl 

0-33 t./f. 82-281-11 
t. 811-89-58 
 
 

 
Małgorzata Szwed 

bialski, cieszyński, oświęcimski, 
żywiecki, 
miasto - Bielsko-Biała 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Bohaterów Westerplatte 4A  
85-827 BYDGOSZCZ 
izba@oipip.bydgoszcz.pl 

0-52 t./f. 372-79-04 
t. 372-68-78 
 

 
Walde Maria Iwanowska 

bydgoski, inowrocławski, 
mogileński, nakielski, sępoleński, 
świecki, tucholski, żniński, 
miasto - Bydgoszcz 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Chełmie 
ul. Obłońska 20 
22-103 CHEŁM 
oipipchelm@poczta.onet.pl 

0-82 t./f. 565-43-73 
t. 564-02-21 

 
Beata Żółkiewska 

 
chełmski, krasnostawski, 
miasto - Chełm 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Ciechanowie 
ul. Płocka 32 
06-400 CIECHANÓW 
oipipciechanow@wp.pl 

0-23 t./f. 672-24-17 
t. 673-11-61 
 
 

 
Bożena Ostrowska 

ciechanowski, mławski, płoński, 
pułtuski, żuromiński, 
miasto - Ciechanów 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Częstochowie 
ul. Kopernika 38 
42-200 CZĘSTOCHOWA 
oipip.czestochowa@wp.pl 
www.oipip.czestochowa.prv.pl 

0-34 t. 324-51-12 
 361-30-18 
 
 

 
Donata Adrianowicz 

częstochowski, kłobudzki, 
lubliniecki, myszkowski, 
miasto - Częstochowa 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Morcinka 10 B  
82-300 ELBLĄG 
izbaelb@wp.pl 

0-55 t. 233-98-79 
f. 235-53-93 
 

 
Marian Nadziejko 

braniewski, elbląski,  
miasto - Elbląg 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Gdańsku 
ul. Leona Wyczółkowskiego 17A  
80-147 GDAŃSK,  
oipip-gd@life.pl 
www.oipip-gd.home.pl 

0-58 t. 320-06-80 
f. 322-33-12 
 

 
 

Danuta Adamczyk-
Wiśniewska 

chojnicki, gdański (Pruszcz 
Gdański), kartuski, kościerski, 
kwidzyński, malborski, 
nowodworski, pucki, starogardzki, 
sztumski, tczewski, wejherowski, 
miasta - Gdynia, Gdańsk, Sopot 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Gorzowie WLKP. 
ul. Obrońców Pokoju 60/1 - 2 
66-400 GORZÓW WLKP. 
oipip@gorzow.mm.pl 
www.oipip.gorzow.pl  

0-95 t./f. 729-67-83 
t. 729-67-84 
 
 

 
Maria Teresa Żiółkowska 

gorzowski, międzyrzecki, słubicki, 
strzelecko-drezdeński, sulęciński 
miasto – Gorzów WLKP 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Jeleniej Górze 
ul. Adama Mickiewicza 30  
58-500 JELENIA GÓRA 
oipipjeleniag@neostrada.pl 

0-75 t./f. 75-356-68 
 75-356-69 
 

 
Krystyna Demkowicz 

bolesławiecki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, lubański, 
lwówecki, zgorzelecki, 
miasto – Jelenia Góra 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
z siedzibą w Kaliszu 
ul. Korczak 4A  
62-800 KALISZ,  
izba@oipip.kalisz.pl 

0-62 t. 757-04-31 
 
 

 
 

Małgorzata Kowańska 

jarociński, kaliski, kępiński, 
krotoszyński, ostrowski, 
ostrzesowski, pleszewski, 
miasto - Kalisz 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
 i Położnych  
w Katowicach 
ul. Francuska 16 
40-027 KATOWICE 
izba@izbapiel.katowice.pl 
www.izbapiel.katowice.pl 
 

0-32 t. 209-04-15,
 (16,17) 
 256-39-22 
f. 209-19-26 
 

 
 

Maria Brzezińska 

będziński, gliwicki, katowicki, 
mikołowski, pszczyński, raciborski, 
rybnicki, tarnogórski, tyski, 
wodzisławski, zawierciański, 
miasta - Bytom, Chorzów, Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Jastrzębie 
Zdrój, Katowice, Mysłowice, Ruda 
Śląska, Piekary Śląskie, Rybnik, 
Siemianowice, Świętochowice, 
Tychy, Zabrze, 
Żory 

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Młoda 28 
25-619 KIELCE 
sipip@interia.pl 

0-41 t. 34-622-84 
 34-622-83 
 

 
Halina Luzeńczyk 

buski, jędrzejowski, kazimierski, 
kielecki, konecki, opatowski, 
ostrowiecki, pińczowski, 
sandomierski, skarżyski, 
starachowicki, staszowski, 
włoszczowski, 
miasto - Kielce 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Koninie 
ul. Szpitalna 45 lok. 24 
62-504 KONIN 
oipip@konin.home.pl 

0-63 t. 244-44-50 
 244-31-00 
 wew. 266, 
 256, 263 

 
Anna Gogulska 

 
koniński, kolski, słupecki, turecki 
miasto - Konin 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Koszalinie 
ul. Zwycięstwa 190 
75-611 KOSZALIN 
izba@oipip-koszalin.org 
www.oipip-koszalin.org 

0-94 t. 342-59-93 
 347-15-78 
f. 348-90-97 

 
Małgorzata Wypych 

białogrodzki, drawski, kołobrzeski, 
koszaliński, sławieński, 
szczeciniecki, świdwiński 
miasto - Koszalin 

Małopolska Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i położnych w Krakowie 
ul. Dunajewskiego 6 
31-133 KRAKÓW,  
biuro@moipip.org.pl 
www.moipip.org.pl  

0-12 t. 422-65-07 
f. 422-88-54 
 

 
Tadeusz Wadas 

chrzanowski, krakowski, 
limanowski, miechowski, 
myślenicki, nowotarski, olkuski, 
proszowicki, suski, tatrzański, 
wadowicki, wielicki, 
miasto - Kraków 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Bieszczadzka 5 
38-400 KROSNO,  
oipip@interia.pl 

0-13 t./f. 43-69-460  
Dagmara Sabik 

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, 
krośnieński, sanocki, 
miasto - Krosno 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Lesznie 
ul. Niepodległości 47 
64-100 LESZNO,  
oipip_leszno@post.pl 
www.oipipleszno.pl 

0-65 t. 529-65-15 
f. 529-49-70 
 

 
Teodor Murawa 

gostyński, leszczyński, kościański, 
rawicki, wolsztyński, 
miasto - Leszno 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Montażowa 16 
20-214 LUBLIN,  
info@oipip.lublin.pl 
 www.oipip.lublin.pl  

0-81 t. 746-28-23 
 745-14-22 
f. 746-14-84 
 

 
Wiesława Sidorowska-

Floriańczyk 

janowski, krasnicki, lubartowski, 
lubelski, łęczyński, opolski, 
puławski, rycki, świdnicki, 
włodawski, 
miasto - Lublin 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Łomży 
Szosa Zambrowska 1/27 
18-400 ŁOMŻA,  
oipiplomza@wp.pl 

0-86 t/f. 216-47-13  
Anna Karwowska 

grajewski, koleński, łomżyński, 
wysoko-mazowiecki, zambrowski, 
miasto - Łomża 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Łodzi 
ul. Piotrkowska 17 
90-406 ŁÓDŹ,  
biuro@oipp.lodz.pl 
www.oipp.lodz.pl  

0-42 t. 633-69-63 
t./f. 633-68-74 

 
Anna Tasak 

bełchatowski, kutnowski, łęczycki, 
łowicki, łódzki wschodni, 
opoczyński, pabianicki, pajęczański, 
piotrowski, radomszczański, rawski, 
skierniewicki, tomaszowski, 
wieluński, zgierski, brzeziński, 
miasta – Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Skierniewice 

Nowosądecka Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych  
ul. Kilińskiego 68 
33-300 NOWY SĄCZ,  
noipip@wp.pl 

0-18 t./f. 443-78-83  
Halina Zarotyńska 

 
nowosądecki (ziemski), 
nowosądecki (grodzki), gorlicki 
miasto – Nowy Sącz 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w 
Olsztynie 
ul. Ignacego Krasickiego 6  
10-685 Olsztyn,  
izba@oipip.olsztyn.pl 
www.oipip.olsztyn.pl 

0-89 t. 541-22-67 
 641-10-08 
 543-19-50 
 

 
Iwona Kacprzak 

bartoszycki, działdowski, ełcki, 
giżycki, iławski, kętrzyński, 
lidzbarski, mrągowski, nidzicki, 
nowomiejski, olecko-gołdapski, 
olsztyński, ostródzki, piski, 
szczycieński, 
miasto – Olsztyn 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Opolu 
ul. Świerkowa 24 
45-407 OPOLE,  
oipip.opole@op.pl 
 

0-77 t./f. 456-94-67 
t. 455-09-57 
t. 456-93-35 

 
Krystyna Ciemniak 

brzeski, glubczycki, kędzierzyńsko-
kozielski, kluczborski, krapkowicki, 
namysłowski, nyski, oleski, opolski, 
prudnicki, strzelecki, 
miasto - Opole 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek 
 i Położnych ul. Gorbatowa 15/7 
skr. pocztowa 39 
07-410 OSTROŁĘKA,  
oipip_ostroleka@op.pl 

0-29 t./f. 760-44-36 
 

 
Alicja Palczewska 

makowski, ostrołęcki, ostrowski, 
przasnyski, wyszkowski, 
miasto - Ostrołęka 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
z siedzibą w Pile 
ul. Motylewska 9 
64-920 PIŁA,  
oipippila@pro.onet.pl 
www.oipip.kadan.pl 

0-67 t./f. 351-94-24 
t. 351-94-25 

 
Tomasz Baran 

chodzieski, czarnkowsko-
trzcianecki, pilski, wałecki, 
wągrowiecki, złotowski, 
miasto - Piła 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  Regionu Płockiego  
Pl. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 
09-402 PŁOCK,  
oipip@plocknet.pl 
www.oipip.plocknet.pl  

0-24 t./f. 264-48-33 
 
 

 
Mariola Głowacka 

gostyniński, płocki, sierpecki, 
miasto - Płock 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 65 
60-311 POZNAŃ,  
sekretariat@oipip-poznan.pl 
www.oipip-poznan.pl 

0-61 t. 862-09-50 
f. 862-09-51 

 
Eleonora Kamińska 

gnieźnieński, grodziski, 
międzychodzki, nowotomyski, 
obornicki, poznański, szamotuski, 
średzki (Środa Wielkopolska), 
śremski, wrzesiński, 
miasto - Poznań 

Podkarpacka Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych  
z/s w Przeworsku 
ul. Krakowska 11 
37-200 PRZEWORSK,  
oipipprzeworsk@xl.wp.pl 

0-16 t. 648-81-00 
 
 
 

 
Jan Kopczyk 

jarosławski, lubaczowski, 
przemyski, przeworski, 
miasto - Przemyśl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Paderewskiego 19 
26-600 RADOM,  
orpip@orpip.radom.pl 
www.orpip.radom.pl 

0-48 t. 366-94-79 
t./f. 360-69-60 
 
 
 

 
Małgorzata Makulska 

białobrzeski, grójecki, kozienicki, 
lipski, przysuski, radomski, 
radomski grodzki, radomski 
ziemski, szydłowiecki, zwoleński 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 
35-026 RZESZÓW,  
biuro@oipip.rz.pl 
www.oipip.rz.pl 

0-17 t. 85-383-60 
 
 
 

 
Teresa Kuziara 

dębicki, kolbuszowski, leżajski, 
łańcucki, mielecki, niżański, 
ropczycko-sędziszowski, 
rzeszowski, stalowo-wolski, 
strzyżowski, tarnobrzeski, 
miasta – Rzeszów, Tarnobrzeg 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
Regionu Siedleckiego 
ul. Młynarska 17 
08-110 SIEDLCE,  
oipip@ap.siedlce.pl 
www.oipip.siedlce.ikk 

0-25 t. 63-284-35 
f. 63-254-10 
 

 
Halina Głuchowska 

łukowski, łosicki, miński, siedlecki, 
sokołowski, węgrowski, 
miasto - Siedlce 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej 
ul. 3-go Maja 7 
98-200 SIERADZ,  
oipipsieradz@poczta.onet.pl 

0-43 t./f. 827-58-55 
 
 

 
Anna Kulesza 

laski, poddębicki, sieradzki, 
wieruszowski, zduńsko-wolski 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
Regionu Słupsk 
ul. Poniatowskiego 4 
76-200 SŁUPSK, 
oipipslupsk@poczta.onet.pl 
oipipslupsk.w.interia.pl

0-59 t./f. 842-78-63  
Irena Pawlak 

bytowski, człuchowski, lęborski, 
słupski, 
miasto - Słupsk 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Suwałkach 
ul. Teofila Noniewicza 93B m.60 
16-400 SUWAŁKI,  
oipipsuw@poczta.onet.pl  
oipipsu@op.pl  

0-87 t. 566-22-48  
Walentyna Ułanowicz 

augustowski, sejneński, suwalski, 
miasto- Suwałki 
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Szczecińska Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Ks. Bogusława 30 
70-242 SZCZECIN 
sipip@poczta.neostrada.pl 
www.sipip.neostrada.pl 

0-91 t. 488-99-16 
f. 433-03-01 
t. 488-02-55 

 
Ewa Świętochowska 

choszczeński, goleniowski, gryficki, 
gryfiński, kamieński, myśliborski, 
policki, pyrzycki, stargradzki, 
miasta – Szczecin, Świnoujście 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Tarnowie 
ul. Stanisława Konarskiego 4 
33-100 TARNÓW  
biuro@oipiptarnow.pl 
oipip1@poczta.onet.pl 
www.oipiptarnow.pl 

0-14 t./f. 629-95-61 
 629-95-53 
 
 

 
Bożena Grodny-Wilk 

bocheński, brzeski, dąbrowski, 
tarnowski, 
miasto - Tarnów 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Szosa Chełmińska 254/258 
87-100 TORUŃ 
oipip_torun@wp.pl 
oipip_torun2@wp.pl 
 

0-56 t. 621-00-22 
 
 

 
Bogumiła Bałuta 

brodnicki, chełmiński, golubsko-
dobrzyński, grudziądzki, toruński, 
wąbrzeski, 
miasto - Toruń 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Wałbrzychu 
ul.Bolesława Chrobrego 1/10,  
58-300 WAŁBRZYCH 
oipipwch@webmedia.pl 

0-74 t./f. 84-233-25 
 

 
Barbara Szabunia 

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, 
wałbrzyski, ząbkowicki, 
miasto - Wałbrzych 

Warszawska Okręgowa Izba  
Pielęgniarek i Położnych  
ul. Nowy Świat 63 
00-042 WARSZAWA,  
woipip@woipip.pl 
www.woipip.pl 

0-22 t. 826-97-93 
 826-84-77 
f. 826-78-08 

 
Hanna Gutowska 

garwoliński, grodziński, 
legionowski, nowodworski, 
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, 
sochaczewski, wołomiński, 
żyrardowski, 
miasto st.- Warszawa 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Stefana Okrzei 64 
87-800 WŁOCŁAWEK,  
oipip_wloclawek@poczta.onet.pl 

0-54 t. 231-18-77 
 
 

 
Ewa Obuchowska 

aleksandrowski, lipnowski, 
radziejowski, rypiński, włocławski, 
miasto - Włocławek 

Dolnośląska Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 50 
53-333 WROCŁAW,  
info@doipip.wroc.pl 
www.doipip.wroc.pl  

0-71 t. 364-04-44 
 364-04-35 
t./f. 373-20-56 

 
Elżbieta Garwacka-Czachor 

głogowski, górowski, jaworski, 
legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, 
oławski, polkowicki, strzeliński, 
średzki (Środa Śląska), trzebnicki, 
wołowski, wrocławski, złotoryjski, 
miasta – Wrocław, Legnica 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
w Zamościu 
ul. Piłsudskiego 33 
22-400 ZAMOŚĆ,  
oipipzamosc@pro.onet.pl 

0-84 t. 639-07-06 
f. 639-31-97 
 
 

 
Joanna Walewander 

biłgorajski, hrubieszowski, 
tomaszowski, zamojski, 
miasto - Zamość 

Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych  
ul. Artura Grottgera 23 
65-415 ZIELONA GÓRA,  
oipip@zielonagora.com 

0-68 t./f. 320-73-07 
f. 324-45-74 
 

 
Weronika Rozenberger 

krośnieński, nowosolski, 
świebodziński, zielonogórski, 
żagański, żarski, 
miasto – Zielona Góra 
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Załącznik nr 2 
 

Data wpływu wniosku ......................  -  ......................  -  .........................   
              dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   ..............................................

 

 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  
i wpis do rejestru pielęgniarek  

Wypełnia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, drukowanymi literami,  
w języku polskim. 
 
Deklaracja miejsca wykonywania zawodu na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ............................................ 
                                                                                                                                                      (miejscowość) 
 
    Płeć*1       K               M  
   
 

Imię (imiona)……

Nazwisko ..........

Data urodzenia  
  
 

Imiona rodziców

Seria i numer do

Adres zamieszka

..........................

Adres do koresp

...........................

Numer telefonu 
 

Tytuł zawodowy

Nazwa ukończon

...........................

Rodzaj dokumen

...........................

Wydany przez ..

Numer dyplomu

...........................

Data wydania dy
  

Nazwisko, na któ
 

Nazwa organu  r

Numer rejestru ..
 

Data wydania lic
  
 

Termin, na który
  

 ................
  

                      
*1  - proszę wstaw
*2 - jeżeli dotycz
   
 

………...........

..........................

......................  
      dzień                

 ........................

kumentu  tożsam

nia    .................

..........................

ondencji ..........

..........................

/ e-mail ..........

  (w wersji orygina

ej szkoły pielęg

..........................

tu potwierdzając

..........................

..........................

 / świadectwa/ in

..........................

plomu / świadec
  

re wydano dypl

ejestrującego   ..

..........................

encji / prawa wy
  

 wydano licencj
  

................................
pełne brzmienie im

                      
ić „X” w odpow

y 
 

....................................................................................................................................................

............................   Nazwisko rodowe .......................................................................................

-  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia ...........................................................
      miesiąc                      rok 

.......................................        Obywatelstwo  .............................................................................

ości / paszportu   .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................
 państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania  

....................................................................................................................................................

lnej)  ..................................................................................................................................

niarskiej ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ego posiadanie formalnych kwalifikacji (dyplom, świadectwo, inny dokument) 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

nego dokumentu 

................................................................................................................................................... 

twa/ innego dokumentu  ..................  -  .................  -  .....................       
                                          dzień                    miesiąc                   rok 

om ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................... Numer licencji / prawa wykonywania zawodu ...................................................

konywania zawodu pielęgniarki   .................    -    ......................   -   ...............................  
          dzień                             miesiąc                            rok 

ę *2    ...................    -    ......................   -   ..........................   
        dzień                           miesiąc                          rok 

 

...................................   ............................................................................................ 
ienia i nazwiska                                  podpis wnioskodawcy 

     
iedniej kratce 



Załączniki do wniosku: 
1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 
2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 
a) Dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej.   

b) Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu. 
c) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba zainteresowana nie została pozbawiona licencji/prawa wykonywania zawodu 

lub licencja/prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko pielęgniarce postępowanie w sprawie 
pozbawienia lub zawieszenia licencji/prawa wykonywania zawodu. 

d) Jeżeli osoba zainteresowana rozpoczęła kształcenie przed datą, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, to dodatkowo dołącza: 

 *zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
potwierdzające, że wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 
kolejnych lat z ostatnich 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

albo 

 zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pielęgniarki, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii 
Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w 
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 

e) Inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. 
3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 
5. 2 fotografie o wymiarach 24 mm x 28 mm. 

 

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych w celu przyznania prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 

                         ..........................................................................                         ............................................................. 
                                miejscowość i data        podpis wnioskodawcy 
 
 

Wypełnia Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

  pozytywna                   negatywna 
 
 
 Okres, na jaki wydano:  
- prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i numer uchwały 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Numer wpisu do rejestru 
pielęgniarek 

 

Numer prawa 
wykonywania zawodu 

pielęgniarki 
 

 

................................................................................................................
podpis pracownika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 

                                                 
*  - proszę wstawić „X” w odpowiedniej kratce 



Załącznik nr 3 
 

Data wpływu wniosku ......................  -  ......................  -  .........................   
              dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   ..............................................

 

Wniosek o  przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej  
i wpis do rejestru położnych  

 
Wypełnia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, drukowanymi literami,  
w języku polskim. 
 
Deklaracja miejsca wykonywania zawodu na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ............................................ 
                                                                                                                                                      (miejscowość) 
 
    Płeć*1      K               M  
    
 

Imię (imiona)  .......

Nazwisko .................................

Data urodzenia  ......................
        dzień            
 

Imiona rodziców ......................

Seria i numer dokumentu tożsa

Adres zamieszkania    ..............

..................................................

Adres do korespondencji .......

..................................................

Numer telefonu / e-mail .......
 

Tytuł zawodowy  (w wersji orygi

Nazwa ukończonej szkoły poło

..................................................

Rodzaj dokumentu potwierdzaj

..................................................

Wydany przez ..........................

Numer dyplomu / świadectwa/ 

..................................................

Data wydania dyplomu / świad
    

Nazwisko, na które wydano dy
 

Nazwa organu  rejestrującego  

Numer rejestru .........................
 

Data wydania licencji / prawa w
    
 
 

Termin, na który wydano licen
    

 .............................................
  pełne brzmienie 

                                          
*1  - proszę wstawić „X” w odp
*2 - jeżeli dotyczy 
  
   

 

....................................................................................................................................................... 

...............................   Nazwisko rodowe .......................................................................................

  -  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia ...........................................................
          miesiąc                      rok 

.........................................        Obywatelstwo  .............................................................................

mości / paszportu ..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................
 państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania  

.......................................................................................................................................................

nalnej)  ..................................................................................................................................

żnych           ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ącego posiadanie formalnych kwalifikacji (dyplom, świadectwo, inny dokument) 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

innego dokumentu 

...................................................................................................................................................... 

ectwa/ innego dokumentu  ..................  -  .................  -  .....................       
                                          dzień                    miesiąc                   rok 

plom ..................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

........................ Numer licencji / prawa wykonywania zawodu ...................................................

ykonywania zawodu położnej   .................    -    ......................   -   ...............................  
          dzień                             miesiąc                            rok 

cję *2    ...................    -    ......................   -   ..........................   
        dzień                           miesiąc                          rok 

 

......................................   ............................................................................................ 
imienia i nazwiska                                  podpis wnioskodawcy 

       
owiedniej kratce 



Załączniki do wniosku: 
1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 
2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 
a) Dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

położnej wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej.   
b) Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu. 
c) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba zainteresowana nie została pozbawiona licencji/prawa wykonywania zawodu 

lub licencja/prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko położnej postępowanie w sprawie pozbawienia 
lub zawieszenia licencji/prawa wykonywania zawodu. 

d) Jeżeli osoba zainteresowana rozpoczęła kształcenie przed datą, o której mowa w art. 11c ust. 2 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, to dodatkowo dołącza: 

 * zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
potwierdzające, że wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 
5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

albo 

 zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do 
wykonywania zawodu położnej, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii 
Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w 
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 

e) Inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. 
3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu 

położnej. 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
5. 2 fotografie o wymiarach 24 mm x 28 mm. 

 
 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych w celu przyznania prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 
.....................................................................................................................                    .............................................................. 
          miejscowość i data                podpis wnioskodawcy 
 

Wypełnia Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
  pozytywna        negatywna 
 
 

 Okres, na jaki wydano:  
- prawo wykonywania zawodu 
położnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i numer uchwały 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Numer wpisu do rejestru 
położnych 

 

Numer prawa 
wykonywania zawodu 

położnej 
 

 

................................................................................................................
podpis pracownika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 

                                                 
*  - proszę wstawić „X” w odpowiedniej kratce 



Załącznik nr 4
Data wpływu oświadczenia ......................  -  ......................  -  .........................   
                            dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   .................................................

 

Oświadczenie o zamiarze*

czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
Imię (imiona)  ..................................................................................................................................................................

Nazwisko ...........................................................................    Nazwisko rodowe   ............................................................................

Data urodzenia  ......................  -  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia    .....................................................................
        dzień                      miesiąc                      rok 
 

Imiona rodziców ........................................................................ Obywatelstwo   .............................................................................

Seria i numer dokumentu tożsamości / paszportu .............................................................................................................................  

Adres zamieszkania   .........................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................................................

państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

Adres do korespondencji ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................
państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

Numer telefonu / e-mail ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................

Miejsce wykonywania zawodu: ....................................................................................................................................................

Czas wykonywania zawodu: od ......................................................   do   ........................................................................................ 
     (dzień – miesiąc – rok)     (dzień – miesiąc – rok) 
 

Wykaz załączników: 
1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 
2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 
a) Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. 
b) Zaświadczenie stwierdzające posiadanie dyplomu / świadectwa / innego dokumentu potwierdzające formalne 

kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną wydane przez odpowiednie 
władze lub organizację. 

 
 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 
 

....................................................................................................................                       ............................................................. 
                             miejscowość i data               podpis wnioskodawcy 
Adnotacje Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* wypełnia pielęgniarka będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska,  
która zamierza czasowo wykonywać zawód pielęgniarki na terytorium RP, drukowanymi literami, w języku polskim. 



Załącznik Nr 5
Data wpływu oświadczenia ......................  -  ......................  -  .........................   
              dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   .................................................

 

Oświadczenie o zamiarze*

czasowego wykonywania zawodu położnej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
Imię (imiona)  ..................................................................................................................................................................

Nazwisko ...........................................................................    Nazwisko rodowe   ............................................................................

Data urodzenia  ......................  -  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia    .....................................................................
        dzień                      miesiąc                      rok 
 

Imiona rodziców ........................................................................ Obywatelstwo   .............................................................................

Seria i numer dokumentu tożsamości / paszportu .............................................................................................................................

Adres zamieszkania   .........................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................................................

państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

Adres do korespondencji ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................
państwo, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

Numer telefonu / e-mail ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................

Miejsce wykonywania zawodu: ....................................................................................................................................................

Czas wykonywania zawodu: od ......................................................   do   ........................................................................................ 
     (dzień – miesiąc – rok)     (dzień – miesiąc – rok) 
 

Wykaz załączników: 
1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 
2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 
a) Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
b) Zaświadczenie stwierdzające posiadanie dyplomu / świadectwa / innego dokumentu potwierdzające formalne 

kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej wydane przez odpowiednie władze lub organizację. 
 
 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 
 

....................................................................................................................                       ............................................................. 
                             miejscowość i data               podpis wnioskodawcy 
Adnotacje Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* wypełnia położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, która 
zamierza czasowo wykonywać zawód położnej na terytorium RP, drukowanymi literami, w języku polskim. 



Załącznik nr 6  
WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje 
zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej  

lub zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej 
 
1. Imię / imiona            

2. Nazwisko             

3. Nazwisko rodowe           

4. Data i miejsce urodzenia           

5. Adres zamieszkania: 

              
miejscowość      kod 

               
     ulica               nr domu            nr mieszkania 
 

6. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu        

7. Tytuł zawodowy            

8. Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu       

wydany przez:           

data wydania:            

9. Nr rejestru            

10. Nr PESEL         NIP        

11. Obywatelstwo            

12. Wyjazd do            
(nazwa kraju, na terenie którego zainteresowana zamierza wykonywać zawód) 

 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

 
Załączniki: 
1. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w których jest informacja 

o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą / 
zleceniodawcą: 

a) co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia dla licencjata 
pielęgniarstwa / licencjata położnictwa, lub 

b) co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia dla pielęgniarki / 
pielęgniarki dyplomowanej, położnej, lub 

c) przebieg pracy zawodowej w Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
...................................................................                                                                                         ...................................................................... 

         miejscowość i data                                                                                                                                             podpis wnioskodawcy 

 



Zaświadczenie  
o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 

 
Wydane przez  ...........................................................................................................................................
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
 
Imię / imiona  i nazwisko  ....................................................................................................................................... 
Nazwisko rodowe   .................................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia   ....................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania   ...............................................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   ...................................................................................................... 
PESEL   ...................................................................................................................................................................
Tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa  
Nazwa instytucji prowadzącej kształcenie na poziomie wyższym uznanej przez właściwe władze: 
…………………………………………………............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  ......................................................................................... 
data wydania  ..............................................................  Numer rejestru  .................................................................
 
1. Zaświadcza się, że pielęgniarka ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, spełniające 

minimalne wymagania określone w art. 1 Dyrektywy Rady 77/453/EWG oraz posiada 
kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 
wymagane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

 
2. Zaświadcza się, że pielęgniarka jest aktualnie zarejestrowana w 

.................................................... 

.........................................................................................................................................................,
     (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu. 

 
 
................................................................                                .................................................................. 
         miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                             pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

                      Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

 

                                                                                                Pieczęć okrągła 

           Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   
 

Załącznik nr 7



Załącznik nr 7A

Zaświadczenie 
 o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 

 
Wydane przez 
................................................................................................................................................. 
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
Imię / imiona  i nazwisko  ............................................................................................................................................ 
Nazwisko rodowe   ....................................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia   ............................................................................................................................................ 
Adres zamieszkania   .................................................................................................................................................... 
Numer i seria dowodu  / paszportu   ..........................................................................................................    
PESEL   ....................................................................................................................................................................... 
Tytuł zawodowy – licencjat pielęgniarstwa 
Nazwa szkoły pielęgniarskiej, która wydała dyplom  .................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  .............................................................................................. 
data wydania  ..................................................................  Numer rejestru  ................................................................. 
 
 

1. Zaświadcza się, że pielęgniarka legitymuje się dyplomem licencjata pielęgniarstwa i wykonywała zawód 
zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres trzech kolejnych lat w ciągu 
pięciu lat przed datą wydania zaświadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych na 
zasadach praw nabytych zgodnie z art. 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG. 

2. Zaświadcza się, że pielęgniarka jest aktualnie zarejestrowana w ................................................................... 
........................................................................................................................................................................., 
      (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie toczy się 
przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

 
 
 
 
 

...........................................................                                   .......................................................................... 
         miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                                                     pieczątka i podpis przewodniczącej / ego                           

                           Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

      Pieczęć okrągła 

      Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
 



Załącznik nr 7B

Zaświadczenie  
o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 

 
 

Wydane przez  ...........................................................................................................................................
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
 
Imię / imiona  i nazwisko  ....................................................................................................................................... 
Nazwisko rodowe   .................................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia   ....................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania   ...............................................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   .......................................................................................................
PESEL   ...................................................................................................................................................................
Tytuł zawodowy:  pielęgniarka / pielęgniarka dyplomowana 
Nazwa szkoły pielęgniarskiej, która wydała dyplom  ............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  ......................................................................................... 
data wydania  ..............................................................  Numer rejestru  .................................................................
 

1. Zaświadcza się, że pielęgniarka legitymuje się dyplomem pielęgniarki / pielęgniarki 
dyplomowanej oraz posiada wykształcenie uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej  
w zawodowej szkole medycznej i wykonywała zawód zgodnie z obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres pięciu kolejnych lat w ciągu siedmiu lat 
przed datą wydania zaświadczenia. Spełnia wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych 
na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG. 

2. Zaświadcza się, że pielęgniarka jest aktualnie zarejestrowana w ................................................,
....................................................................................................................................................... 
                 (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu. 

 
 
 
................................................................                                .................................................................. 
             miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                                           pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

                              Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                                                                Pieczęć okrągła 

           Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
  



Zaświadczenie 
 o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej 

 
Wydane przez  ........................................................................................................................................... 
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
Imię / imiona  i nazwisko  ..........................................................................................................................................
Nazwisko rodowe   .....................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia   .......................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania   ................................................................................................................................................. 
Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   ........................................................................................................ 
PESEL   ........................................................................................................................................…..........................
Tytuł zawodowy – magister położnictwa  
Nazwa instytucji prowadzącej kształcenie na poziomie wyższym uznanej przez właściwe władze: 
………………………………………………...................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  ............................................................................................
Data wydania ..............................................................  Numer rejestru  ................................................................... 
1. Zaświadcza się, że położna ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie, spełniające 

minimalne wymagania określone w art. 1 Dyrektywy Rady 80/155/EWG oraz posiada 
kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej wymagane przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. 

 
2. Zaświadcza się, że położna jest aktualnie zarejestrowana w .............................................................  

............................................................................................................................................................,
               (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych)   
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu.

 

 
 
................................................................                                .................................................................. 
               miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                      pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

                                Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

                                                                                                Pieczęć okrągła 

           Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   

Załącznik nr 8



Załącznik nr 8A

Zaświadczenie 
 o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej 

 
Wydane przez  ...........................................................................................................................................
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
 

Imię / imiona  i nazwisko  ....................................................................................................................................... 
Nazwisko rodowe   .................................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia   ....................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania   ...............................................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   ...................................................................................................... 
PESEL   ...................................................................................................................................................................
Tytuł zawodowy – licencjat położnictwa 
Nazwa szkoły położnych, która wydała dyplom  ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  ......................................................................................... 
data wydania  ..............................................................  Numer rejestru  .................................................................
 
 

1. Zaświadcza się, że położna legitymuje się dyplomem licencjata położnictwa i wykonywała 
zawód zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres trzech 
kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed datą wydania zaświadczenia. Spełnia wymagania do 
uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 5b Dyrektywy 
Rady 80/154/EWG. 

2. Zaświadcza się, że położna jest aktualnie zarejestrowana w ........................................................ 
.......................................................................................................................................................,
    (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu. 

 
 

................................................................                                ....................................................................
               miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                    pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

                            Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                                                                Pieczęć okrągła 

           Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   
 

 



Załącznik nr 8B

Zaświadczenie 
 o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej 

 
 

Wydane przez  ...........................................................................................................................................
       (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
zgodnie z art. 11h pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,  poz. 602, z późn. zm.). 
 
 
Imię / imiona  i nazwisko  ....................................................................................................................................... 
Nazwisko rodowe   .................................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia   ....................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania   ...............................................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego / paszportu   ...................................................................................................... 
PESEL   ...................................................................................................................................................................
Tytuł zawodowy:  położna 
Nazwa szkoły położnych, która wydała dyplom  ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Prawo wykonywania zawodu wydane przez  ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 
Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  ......................................................................................... 
data wydania  ..............................................................  Numer rejestru  .................................................................
 

1. Zaświadcza się, że położna legitymuje się dyplomem położnej oraz posiada wykształcenie 
uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej w zawodowej szkole medycznej 
i wykonywała zawód zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez 
okres pięciu  kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed datą wydania zaświadczenia. Spełnia 
wymagania do uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 5b 
Dyrektywy Rady 80/154/EWG. 

2. Zaświadcza się, że położna jest aktualnie zarejestrowana w ......................................................  
.......................................................................................................................................................,

      (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu, prawo to nie zostało zawieszone i  nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu. 

 
 
................................................................                                ................................................................. 
              miejscowość i data  wydania zaświadczenia                                                      pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

                               Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

                                                                                                Pieczęć okrągła 

           Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
 



Załącznik nr 9  
 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ  
MAGISTRA PIELĘGNIARSTWA 

 
Zaświadcza się, że ........................................................................................................................ 
      imię i nazwisko  
 
urodzona        ................. -  ..............  -  ...................             w ................................................... 

       dzień                     miesiąc                     rok              miejsce urodzenia 
 

 
 
legitymująca się tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa  

– nr dyplomu uczelni ............................................................ oraz prawem wykonywania 

zawodu nr ......................................... wydanym przez  ............................................................... 

....................................................................................................................................................., 
(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 

 
wykonywała działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez trzy kolejne 

lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
...........................................................             ........................................................ 
miejscowość i data wydania zaświadczenia                   pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

             Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
     ..................................................... 

Pieczęć okrągła 
Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
 
 

 



 
 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ  

Załącznik nr 9A 

LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA 
 
 
Zaświadcza się, że ........................................................................................................................ 
      imię i nazwisko  
 
urodzona        ................. -  ..............  -  ...................             w ................................................... 

       dzień                     miesiąc                     rok              miejsce urodzenia 
 
 
 

legitymująca się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa – nr dyplomu / świadectwa * 

ukończenia szkoły ............................................................ oraz prawem wykonywania zawodu 

nr ......................................... wydanym przez  ............................................................................. 

....................................................................................................................................................., 
(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 

 
wykonywała działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez trzy kolejne 

lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia. 

 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
...........................................................             ........................................................ 
miejscowość i data wydania zaświadczenia                           podpis przewodniczącej / go 

          Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
     ..................................................... 

Pieczęć okrągła 
Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić 

 



Załącznik nr 9B  
 

 
ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ  

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARKI DYPLOMOWANEJ 
 
 
Zaświadcza się, że ........................................................................................................................ 
      imię i nazwisko  
 
urodzona        ................. -  ..............  -  ...................             w ................................................... 

       dzień                     miesiąc                     rok              miejsce urodzenia 
 
 

legitymująca się tytułem zawodowym pielęgniarki / pielęgniarki dyplomowanej – nr dyplomu 

/ świadectwa* ukończenia szkoły ............................................................ oraz prawem 

wykonywania zawodu nr ......................................... wydanym przez  ........................................ 

....................................................................................................................................................., 
(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 

 
 
 

wykonywała działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez pięć kolejnych 

lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia. 

 

Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 
 
 
...........................................................                 ........................................................ 
miejscowość i data wydania zaświadczenia                    pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

              Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
     ..................................................... 

Pieczęć okrągła 
Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić 

 



Załącznik nr 10A  
 

 
ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ  

LICENCJATA POŁOŻNICTWA 
 
 
Zaświadcza się, że ........................................................................................................................ 
      imię i nazwisko  
 
urodzona        ................. -  ..............  -  ...................             w ................................................... 

       dzień                     miesiąc                     rok              miejsce urodzenia 
 
 
 
 
legitymująca się tytułem zawodowym licencjata położnictwa- nr dyplomu / świadectwa * 

ukończenia szkoły ............................................................ oraz prawem wykonywania zawodu 

nr ......................................... wydanym przez  ............................................................................. 

....................................................................................................................................................., 
(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 

 
 

wykonywała działalność położnej przez trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem 

wydania zaświadczenia. 

 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
...........................................................                ........................................................ 
miejscowość i data wydania zaświadczenia                  pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

            Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
     ..................................................... 

Pieczęć okrągła 
Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić 

  



Załącznik nr 10B  
 

 
ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ POŁOŻNEJ 

 
 
Zaświadcza się, że ........................................................................................................................ 
      imię i nazwisko  
 
urodzona        ................. -  ..............  -  ...................             w ................................................... 

       dzień                     miesiąc                     rok              miejsce urodzenia 
 
 
 
 
legitymująca się tytułem zawodowym położnej - nr dyplomu / świadectwa * ukończenia 

szkoły ............................................................ oraz prawem wykonywania zawodu nr 

......................................... wydanym przez  ............................................................................. 

....................................................................................................................................................., 
(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych) 

 
 

wykonywała działalność położnej przez pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem 

wydania zaświadczenia. 

 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
...........................................................               ........................................................ 
miejscowość i data wydania zaświadczenia                  pieczątka i podpis przewodniczącej / ego 

            Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
     ..................................................... 

Pieczęć okrągła 
Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić 

  



Załącznik Nr 11 
 

Data wpływu wniosku ......................  -  ......................  -  .........................   
              dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   ..............................................

 

 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  
i wpis do rejestru pielęgniarek 

 
Wypełnia pielęgniarka nie będąca obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, drukowanymi literami,  
w języku polskim. 
 
Deklaracja miejsca wykonywania zawodu na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ............................................ 
                                                                                                                                                      (miejscowość) 
 
    Płeć*1      K                M  

 

 
Imię (imiona)  ..........

Nazwisko ...................................

Data urodzenia  ......................  
        dzień               
 

Imiona rodziców ........................

Seria i numer dokumentu tożsam

Adres zamieszkania w Rzeczypo

....................................................

Adres do korespondencji ..........

....................................................

Numer telefonu / e-mail ..........
 

Tytuł zawodowy  (w wersji orygi

Nazwa ukończonej szkoły pielęg

....................................................

Rodzaj dokumentu potwierdzają

....................................................

Wydany przez  ...........................

Numer dyplomu / świadectwa/ in

Data wydania dyplomu / świadec
  

 

Nazwa organu  rejestrującego  ...

Numer rejestru  ..........................

Numer licencji / prawa wykonyw

Data wydania licencji / prawa wy
    
 

Termin, na który wydano licencj
    
 
 
 ................................................
  pełne brzmienie im

                                                 
*1  - proszę wstawić „X” w odpowied
*2  - jeżeli dotyczy 
  
.................................................................................................................................................... 

........................................  Nazwisko rodowe  ............................................................................

-  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia ...........................................................
       miesiąc                      rok 

............................................        Obywatelstwo  ....................................................................... 

ości /paszportu........................................................................................................................... 

spolitej  Polskiej           ............................................................................................................. 
miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................
 miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

....................................................................................................................................................

nalnej)  ..................................................................................................................................

niarskiej ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

cego posiadanie formalnych kwalifikacji (dyplom, świadectwo, inny dokument) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

nego dokumentu  .......................................................................................................................

twa/ innego dokumentu  ..................  -  .................  -  ................................       
                                          dzień                    miesiąc                   rok 

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

ania zawodu ................................................................................................................... 

konywania zawodu pielęgniarki  ..........................    -    ......................   -   ..........................   
          dzień                             miesiąc                            rok 

ę*2    ...................    -    ......................   -   ..........................   
            dzień                           miesiąc                             rok 

...................................   ............................................................................................ 
ienia i nazwiska                                  podpis wnioskodawcy 

niej kratce 



 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 

2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 

a) Dyplom szkoły pielęgniarskiej uzyskany w innym państwie i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

b) Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu. 

c) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba zainteresowana nie została pozbawiona licencji / prawa wykonywania 

zawodu lub licencja / prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko pielęgniarce postępowanie w 

sprawie pozbawienia lub zawieszenia licencji / prawa wykonywania zawodu. 

d) Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym 

dotychczas wykonywała zawód.  

3. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z  języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu pielęgniarki. 

4. Zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych 

6. Zaświadczenie o odbyciu 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładach opieki zdrowotnej. 

7. 2 fotografie o wymiarach 24 mm x 28 mm. 
 

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych w celu przyznania prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 
 

......................................................................................................................              ............................................................. 
                                miejscowość i data        podpis wnioskodawcy 
 

Wypełnia Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
 
 

Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
  pozytywna       negatywna  

 
 

 Okres, na jaki 
- prawo wykon
zawodu pielęgn
- ograniczone p
wykonywania 
pielęgniarki 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

wydano:  
ywania 
iarki 
rawo 

zawodu 

 

Data i numer uchwały 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Numer wpi
pielęg

 

...................................
podpis pracownik
su do rejestru 
niarek 

Numer prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki 

 

............................................................................
a Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 



Załącznik Nr 12 
 

Data wpływu wniosku ......................  -  ......................  -  .........................   
              dzień                        miesiąc                          rok  
(Wypełnia okręgowa izba pielęgniarek i położnych)     Numer sprawy:   ..............................................

 

 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej  
i wpis do rejestru położnych 

 
Wypełnia położna nie będąca obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, drukowanymi literami 
 
Deklaracja miejsca wykonywania zawodu na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ............................................ 
                                                                                                                                                      (miejscowość) 
 
    Płeć*1      K                  M  
    
 

 
Imię (imiona)  ..........

Nazwisko ...................................

Data urodzenia  ......................  
        dzień               
 

Imiona rodziców ........................

Seria i numer dokumentu tożsam

Adres zamieszkania w Rzeczypo

....................................................

Adres do korespondencji ..........

....................................................

Numer telefonu / e-mail ..........
 

Tytuł zawodowy  (w wersji orygi

Nazwa ukończonej szkoły położ

....................................................

Rodzaj dokumentu potwierdzają

....................................................

Wydany przez  ...........................

Numer dyplomu / świadectwa/ in

Data wydania dyplomu / świadec
  

 

Nazwa organu  rejestrującego  ...

Numer rejestru  ..........................

Numer licencji / prawa wykonyw

Data wydania licencji / prawa wy
    
 

Termin, na który wydano licencj
    
 

 ................................................
  pełne brzmienie im

                                                 
*1  - proszę wstawić „X” w odpowied
*2  - jeżeli dotyczy 
 
  
.................................................................................................................................................... 

........................................  Nazwisko rodowe  ............................................................................

-  ...............  -  .......................   Miejsce urodzenia ...........................................................
       miesiąc                      rok 

............................................        Obywatelstwo  ....................................................................... 

ości /paszportu........................................................................................................................... 

spolitej  Polskiej           ............................................................................................................. 
miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................
 miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

....................................................................................................................................................

nalnej)  ..................................................................................................................................

nych ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

cego posiadanie formalnych kwalifikacji (dyplom, świadectwo, inny dokument) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

nego dokumentu  .......................................................................................................................

twa/ innego dokumentu  ..................  -  .................  -  .....................       
                                          dzień                    miesiąc                   rok 

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

ania zawodu ................................................................................................................... 

konywania zawodu położnej   .................    -    ......................   -   ..........................   
          dzień                             miesiąc                            rok 

ę*2    ...................    -    ......................   -   ..........................   
         dzień                           miesiąc                          rok 

 

...................................   ............................................................................................ 
ienia i nazwiska                                  podpis wnioskodawcy 

niej kratce 



Załączniki do wniosku: 

1. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał przedkłada się do wglądu). 

2. Kserokopie wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginały dokumentów wymienionych 

poniżej przedkłada się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych wyłącznie do wglądu): 

a) Dyplom szkoły położnych uzyskany w innym państwie i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

b) Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu. 
c) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba zainteresowana nie została pozbawiona licencji/prawa wykonywania 

zawodu lub licencja/prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko położnej postępowanie w sprawie 
pozbawienia lub zawieszenia licencji/prawa wykonywania zawodu. 

d) Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym 
dotychczas wykonywała zawód. 

3. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z  języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
zawodu położnej. 

4. Zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych. 
6. Zaświadczenie o odbyciu 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładach opieki zdrowotnej. 
7. 2 fotografie o wymiarach 24 mm x 28 mm. 

 
 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że:  
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych w celu przyznania prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru,  
2) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe. Wszelkie 
nieścisłości danych zawartych we wniosku mogą spowodować opóźnienie wydania decyzji. 
 
 

......................................................................................................................              .................................................................... 
                                miejscowość i data        podpis wnioskodawcy 
 

Wypełnia Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
 
 
Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

  pozytywna       negatywna  

 
 
 

 Okres, na jaki 
- prawo wykon
zawodu położn
- ograniczone p
wykonywania 
położnej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

wydano:  
ywania 
ej 
rawy 

zawodu 

Data i numer uchwały 
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Numer w
po

 

................................
podpis pracown
pisu do rejestru 
łożnych 

Numer prawa wykonywania 
zawodu położnej 

 

...............................................................................
ika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 




