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Wydawanie zaświadczeń na potrzeby uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych 

Podstawy prawne : 

a) art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) 

Art.  51.  
1. Okręgowa rada 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 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; 

b) wzory wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wzory zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznania kwalifikacji pielęgniarek  

i położnych są określone w Uchwale Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego 

potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także 

wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej (uchwała jest dostępna na stronie internetowej NIPIP).  

Ww. zaświadczenia powinny być wydawane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych na poddrukach dostarczanych przez Polską 

Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (zgodnie z Uchwałą Nr 82/VII/2016 NRPiP z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków 

zaświadczeń  

o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu 

niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat). W celu uzyskania poddruków okręgowa 

izba pielęgniarek i położnych powinna zwrócić się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z zamówieniem określając swoje 

zapotrzebowanie (wzór zamówienia stanowi załącznik do ww. uchwały).  

Wypełnienie wniosku  

1. Należy poinformować pielęgniarkę, położną o konieczności złożenia wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. 

Przykłady: 
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a) jeżeli pielęgniarka/położna posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa/położnictwa licencjata pielęgniarstwa/położnictwa uzyskany 

po 1 maja 2004 r. powinna złożyć wniosek o wydanie tylko zaświadczenia o kwalifikacjach (nie jest konieczne złożenie wniosku o 

wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej z uwagi na automatyczne uznanie jej kwalifikacji zawodowych) 

b) jeżeli pielęgniarka/położna ukończyła np. liceum medyczne/ szkołę pomaturalną/ medyczną szkołę zawodową/ licencjat 

pielęgniarstwa/położnictwa uzyskany przed 1 maja 2004 r.  i pracowała w zawodzie ( w szczególności w okresie 3 kolejnych lat w ciągu 

ostatnich 5 lat) powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu 

pracy zawodowej oraz udokumentować pracę w zawodzie w tym okresie poprzez przedstawienie w OIPIP świadectwa pracy lub innych 

dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których jest informacja o okresie zatrudnienia/wykonywania zawodu oraz o 

rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą lub innym podmiotem albo dokument 

potwierdzający okres wykonywania zawodu w ramach praktyk zawodowych przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed 

datą wydania zaświadczenia  

2. Należy poinformować pielęgniarkę, położną, iż może wpisać we wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej nie tylko 

okres wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy oraz w ramach praktyk 

zawodowych oraz udokumentować pracę w zawodzie w tym okresie.    

3. Pielęgniarka, położna może we wniosku wskazać adres miejsca zamieszkania za granicą, w przypadku natomiast braku numeru PESEL może 

wskazać inny dokument potwierdzający jej tożsamość (np. paszport) i podać dane tego dokumentu.  

Wystawianie zaświadczeń  - kwestie praktyczne 

A) Przed wystawieniem zaświadczeń należy upewnić się w oparciu o posiadane dane z CRPiP jakie kwalifikacje posiada pielęgniarka, położna  

w świetle zapisów Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

Przykłady: 

1. Po ustaleniu, iż pielęgniarka ukończyła liceum medyczne i wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zgodnie z 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres trzech kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed datą wydania zaświadczenia 

należy wydać zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki stanowiące załącznik nr 11 zawarte w Uchwale Nr 

199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej 

dokumentujące pracę zawodową w ww. okresie. Analogicznie należy postąpić wystawiając odpowiednie zaświadczenie o kwalifikacjach do 

wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wynikające z uchwały Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 
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2016 r. i zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w przypadku pielęgniarek lub położnych absolwentów medycznej szkoły zawodowej/ 

licencjata pielęgniarstwa/położnictwa uzyskanego przed 1 maja 2004 r. posiadających powyższy staż zawodowy.   

2. Jeżeli pielęgniarka ukończyła liceum medyczne i wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zgodnie z 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem przez okres krótszy niż trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed datą wydania 

zaświadczenia albo wykonywała zawód wiele lat temu należy wydać zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki 

stanowiące załącznik nr 12 do uchwały Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz ewentualnie 

zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej dokumentujące pracę zawodową w ww. okresie (o ile pielęgniarka złoży wniosek o wydanie 

zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej). Należałoby poinformować taką pielęgniarkę, położną, iż zaświadczenie o przebiegu pracy 

zawodowej dokumentujące staż pracy inny niż przez okres trzech kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed datą wydania zaświadczenia nie będzie 

miało jednak znaczenia dla uznania jej kwalifikacji zawodowych.  

3. Jeżeli pielęgniarka ukończyła tzw. studia pomostowe i uzyskała tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa należy wystawić zaświadczenie o 

kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki stanowiące załącznik nr 7 do uchwały Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r.  Zaświadczenie to potwierdza, iż pielęgniarka ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na 

podstawie programu wskazanego w art. 33 ust 3 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych i dysponuje wiedzą i umiejętnościami porównywalnymi z tymi, jakie posiadają pielęgniarki/pielęgniarze 

posiadające/-y kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w załączniku V pkt 5.2.2.  

Nie można w takim wypadku wystawiać takiej osobie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki jak dla 

pielęgniarki, która ukończyła licencjat na kierunku pielęgniarstwo, który trwał 3 lata (wg załącznika nr 3 do uchwały Nr 199/VII/2016 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. )  

B) W każdym przypadku przed wydaniem zaświadczeń należy: 

1)  zweryfikować kwestię posiadanego dyplomu pielęgniarki/położnej poprzez sprawdzenie: 

- kiedy został wydany dyplom (czy przed 1 maja 2004 r. czy później)  

- w przypadku dyplomu licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa należy zawsze sprawdzić czy dyplom ten jest dyplomem ukończenia 

studiów trwających 3 lata (studia w formie stacjonarnej) czy też dyplom licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa został uzyskany w 

wyniku ukończenia tzw. studiów pomostowych (studia w formie niestacjonarnej) 
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2) jeżeli pielęgniarka/położna ukończyła np. liceum medyczne/ szkołę pomaturalną/ medyczną szkołę zawodową/ licencjat 

pielęgniarstwa/położnictwa uzyskany przed 1 maja 2004 r. należy sprawdzić staż pracy pielęgniarki, położnej w szczególności ustalić, czy 

pielęgniarka, położna wykonywała zawód przez okres trzech kolejnych lat w ciągu pięciu lat przed datą wydania zaświadczenia 

3) ustalić czy pielęgniarka, położna 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.  

C) Należy pamiętać, iż w każdym przypadku złożenia przez pielęgniarkę, położną (członka danej OIPIP) wniosku o wydanie zaświadczeń na 

potrzeby uznania kwalifikacji należy takie zaświadczenia wystawić. Nie można odmówić albo uzależnić wydania zaświadczeń ww. 

pielęgniarce, położnej od uregulowania przez nią zaległych składek członkowskich.  

 

 

Opracowanie: 

Przemysław Ośka 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  

 


