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Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE 

Podstawy prawne:  

art. 29, 30, 32, 33 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) 

1. Art. 29 i art. 32 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej to podstawowe przepisy, które określają warunki, jakie musi spełnić 

obywatel UE w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej w Polsce. 

Art.  29.  

1. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli: 

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy; 

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, 

świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5) jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki; 

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 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; 

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki; 

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia. 

3. Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu 

zdrowia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka 

lub z którego przybywa. W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest 

pielęgniarka lub z którego przybywa, nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu 

zdrowia. 
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4. W przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają zaświadczeń, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: "Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą 

okoliczności, które zgodnie z zasadami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej". Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko pielęgniarki, oznaczenie miejsca i datę złożenia 

oświadczenia oraz podpis pielęgniarki. 

 

Art.  32.  
1. Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli: 

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, 

wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie w zakresie położnictwa spełnia 

jeden z następujących warunków: 

a) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 3 lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub 

innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczęcie 

kształcenia było uzależnione od dokumentu stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa 

potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako 

położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres co najmniej 2 lat, 

b) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 2 lata lub 3600 godzin, i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo 

lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, 

c) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 18 miesięcy lub 3000 godzin, i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, 

świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za 

opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do 

wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres co 

najmniej 1 roku; 

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, 

świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu i został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub 

organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
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6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 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; 

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu położnej; 

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być przedstawiane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia. 

3. Za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu 

zdrowia wymagane do wykonywania zawodu położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna lub z 

którego przybywa. W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna lub 

z którego przybywa, nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia. 

4. W przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają zaświadczeń, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: "Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą 

okoliczności, które zgodnie z zasadami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu położnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej". Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia 

oraz podpis położnej. 

 

 

 

2. Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE- kwestie praktyczne 

1. Przede wszystkim należy sprawdzić czy obywatel UE posiada tytuł zawodowy określony w załączniku nr 1 do ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej w odniesieniu do pielęgniarek, a w załączniku nr 2 do ww. ustawy w odniesieniu do położnych. Tytuł ten powinien 

wynikać  

z przedstawionej przez obywatela dokumentacji – np. z dokumentu prawa wykonywania zawodu przyznawanego w danym państwie UE.  

W przypadku wątpliwości co do posiadanego tytułu zawodowego obywatela UE można zadać zapytanie w tej kwestii organowi właściwemu  

w systemie IMI. 
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2. Poza kopią dyplomu, świadectwa lub innego dokumentem potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną (oryginał do wglądu)  należy wymagać przedstawienia zaświadczenia wydanego przez 

odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że ten dyplom, świadectwo lub inny dokument jest zgodny z 

wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej. W zaświadczeniu tym powinna być zatem zawarta informacja, iż dyplom lub 

inny dokument potwierdzający kwalifikacje danej pielęgniarki, położnej jest wymieniony w załączniku nr 5 do Dyrektywy 2005/36/WE (w 

punkcie 5.2.2 – w odniesieniu do pielęgniarek albo w punkcie 5.5.2 – w odniesieniu do położnych) lub zgodny z ww. zapisami Dyrektywy. W 

ww. zaświadczeniu powinna być także zawarta informacja, iż wykształcenie danej pielęgniarki jest zgodne z wymogami art. 31 Dyrektywy albo 

że wykształcenie danej położnej jest zgodne z wymogami art. 40 Dyrektywy.     

W przypadku wątpliwości w przedmiotowej kwestii albo braku takich informacji w otrzymanym zaświadczeniu można również zadać zapytanie 

organowi właściwemu z danego Państwa UE w systemie IMI. 

3. Należy również wymagać od obywatela UE przedstawienia zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został on 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. Jeżeli natomiast uzyskają Państwo 

informacje, od obywatela UE,  iż odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają takiego  

zaświadczenia, wtedy wystarczające będzie złożenie przez obywatela UE oświadczenia o treści określonej w art. 29 ust. 4 (w przypadku 

pielęgniarki) albo art. 32 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (w przypadku położnej).  

4. Należy pamiętać również o wymogu złożenia przez obywatela UE zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane 

przez uprawnionego lekarza państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

 

Zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód i zaświadczenie o „niekaralności” są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia 

ich wystawienia. 

 

5. Należy wymagać także dołączenia tłumaczenia dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych 

kwalifikacji pielęgniarki albo położnej oraz ww. zaświadczeń (wystawionych w innym języku niż język polski), wykonanego przez 

tłumacza przysięgłego. 

6. Wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw 

członkowskich unii europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru i wykaz wymaganych dokumentów stanowi  Załącznik nr 3 do uchwały 

Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej 

Rady Pielęgniarek  

i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu 
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pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i 

położnych 

7. W przyznanym obywatelowi UE dokumencie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej należy wpisać nazwę uczelni/szkoły w której 

uzyskał on dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z tłumaczeniem dyplomu na język polski 

dokonanym przez tłumacza przysięgłego.    

Ważne: Obywatel polski, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w jednym z krajów UE (np. w 

Wielkiej Brytanii) również będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów i zaświadczeń w przypadku ubiegania się o stwierdzenie 

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Polsce.  

 

 

Opracowanie: 

Przemysław Ośka 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  


