
System kształcenia pielęgniarek i połoŜnych w Rzeczypospolitej Polskiej  
 
Pielęgniarka, połoŜna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 
odpowiednio szkoły pielęgniarskiej, szkoły połoŜnych. W rozumieniu ustawy z 
dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Tekst jednolity Dz. 
U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), prowadzące kształcenie w zawodzie 
pielęgniarki, w zawodzie połoŜnej, są szkoły wyŜsze kształcące w formie 
studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających, których absolwenci 
uzyskują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, magistra połoŜnictwa lub w 
formie studiów wyŜszych zawodowych, których absolwenci uzyskują tytuł 
zawodowy licencjata pielęgniarstwa, licencjata połoŜnictwa. 
Równolegle prowadzone jest – do wygaśnięcia w 2006 roku – kształcenie w 2,5 
letnich szkołach pomaturalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 2001 roku o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. Nr 16, poz. 169) od 
roku szkolnego 2003/2004 nie przeprowadza się rekrutacji kandydatów do tego 
typu szkół.  
 
 
Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
 
Zgodnie z art. 11a-11b ustawy o zawodach pielęgniarki i połoŜnej, do 
warunków tych naleŜy:  

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. 

Wykaz tytułów zawodowych połoŜnych  

29. "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej 
Niemiec, 

30. "accoucheuse/vroedvrouw" w Królestwie Belgii, 
31. "jordemoder" w Królestwie Danii, 
32. "sage-femme" w Republice Francuskiej, 
33. "midwife" w Republice Irlandii, 
34. "ostetrica" w Republice Włoskiej, 
35. "sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga, 
36. "verloskundige" w Królestwie Niderlandów, 
37. "midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, 
38. "µαια" lub "µαιεντης" w Republice Greckiej, 
39. "matrona" lub "asistente obstetrico" w Królestwie Hiszpanii, 
40. "enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e 

obstétrica" w Republice Portugalii, 
41. "Hebamme" w Republice Austrii, 
42. "kätilö - barnmorska" w Republice Finlandii, 
43. "barnmorska" w Królestwie Szwecji, 
44. "porodní asistentka/porodní asistent" w Republice Czeskiej, 
45. "ämmaemand" w Republice Estońskiej, 
46. "Εγγεγραµµένη Μαγα" Republice Cypryjskiej, 
47. "vecmate" w Republice Łotewskiej, 
48. "akušeris" w Republice Litewskiej, 



49. "szülésznı w Republice Węgierskiej, 
50. "qabla" w Republice Malty, 
51. "diplomirana babica / Diplomirani babičar" w Republice Słowenii, 
52. "pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej, 
53. "ljósmódir" w Republice Islandii, 
54. "Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu, 
55. "jordmor" w Królestwie Norwegii, 
56. "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 połoŜnej, 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, Ŝe pielęgniarka, 
połoŜna nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo 
to nie zostało zawieszone 

6. i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 

7. złoŜenie oświadczenia o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w 
zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu 
połoŜnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


