
 
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru 
pielęgniarek lub rejestru połoŜnych naleŜy złoŜyć do okręgowej izby 
pielęgniarek i połoŜnych, na obszarze której zainteresowana osoba 
zamierza wykonywać zawód.  
 
ZłoŜenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, przyznanie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki, lub zawodu połoŜnej oraz wpis do rejestru 
pielęgniarek, rejestru połoŜnych - do okręgowej izby pielęgniarek i połoŜnych, 
na obszarze której osoba zainteresowana zamierza wykonywać zawód  
Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
warunków, o których mowa w punkcie IV.1, dwoma fotografiami naleŜy 
przesłać lub dostarczyć osobiście do biura okręgowej izby pielęgniarek i 
połoŜnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i PołoŜnych zobowiązana jest 
rozpatrzyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru 
w okresie nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. 
Uruchomienie procedury następuje w przypadku złoŜenia kompletnego wniosku 
wraz z obowiązującymi dokumentami. 
 
JeŜeli 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, Ŝe 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, 

do wniosku naleŜy dołączyć:  

•  
• zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, Ŝe 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, Ŝe 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 równowaŜny z 
dokumentami, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz 
punkt IV.4.). 

JeŜeli połoŜna 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, Ŝe dokument poświadczający formalne kwalifikacje 
połoŜnej uprawnia do wykonywania zawodu połoŜnej 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 naleŜy dołączyć:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


