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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Odpowiadając na pismo z dnia 25 lutego br., znak: NIPIP-NRPiP-DM.0025.57.2014, 

dotyczące kwestii uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek po wejściu w życie przepisów 

dyrektywy 2013/55/UE zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych poniżej 

przedstawiam stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej sprawie. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

i rozporządzenie nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym została opublikowana w dniu 

28 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 354, str. 132). Zgodnie z art. 4 dyrektywa ta weszła 

w życie dwudziestego dnia po publikacji. Nie oznacza to jednak, że jej przepisy 

są natychmiast stosowane we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ zgodnie 

z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2013/55/UE państwa członkowskie są zobowiązane do jej wdrożenia 

do 18 stycznia 2016 r. 

Zatem, do czasu wdrożenia przepisów dyrektywy 2013/55/UE, państwa członkowskie stosują 

obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie uznawania kwalifikacji. Nowe regulacje 

będą obowiązywały od momentu wdrożenia ich do porządku prawa krajowego. Dopiero jeżeli 

państwo członkowskie nie dokona implementacji, obywatel ma prawo powoływać się 

bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych 

z dyrektywą. Bezpośredni skutek dyrektywy jest uzależniony od tego, czy brzmienie przepisu 

jest bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne. 



W związku z powyższym stosowanie zasad uznawania kwalifikacji na podstawie praw 

nabytych (art. 23 dyrektywy 2005/3 6/WE) w odniesieniu do pielęgniarek, które ukończyły 

liceum medyczne oraz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały zawód nieprzerwanie 

przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat będzie możliwe od dnia wdrożenia 

przepisów dyrektywy 2013/55/UE do prawa krajowego poszczególnych państw lub od dnia 

upływu terminu wdrożenia przepisów, jeżeli przepisy dyrektywy nie zostały implementowane 

do krajowego porządku prawnego w terminie. Do tego czasu obowiązują przepisy wynikające 

z implementacji dyrektywy 2005/36/WE, a zatem stosowany jest ogólny system uznawania 

kwalifikacji. 
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