
UWAGA! 

 

 

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informują, iż 
NIE  WYDAJĄ ZAŚWIADCZEŃ O RÓWNOWAŻNOŚCI DYPLOMÓW LEKARZY, 

LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, 

LEKARZY WETERYNARII ORAZ ARCHITEKTÓW uzyskanych w państwach, z którymi 

Polska była związana dwustronnymi lub wielostronnymi umowami o wzajemnej uznawalności 

wykształcenia. 

 

Przed wejściem do Unii Europejskiej Polska była związana umowami dwustronnymi 

i wielostronnymi o uznawalności wykształcenia (w tym tzw. Konwencją Praską), 

zapewniającymi automatyczne uznanie dyplomów. Po uzyskaniu członkostwa w UE Polska 

wypowiedziała szereg umów, w tym Konwencję Praską, traktując je jako niezgodne z acquis 

communautaire. 

 

Zgodnie z ogólnie przyjętą interpretacją, wciąż uznawane są dokumenty potwierdzające 

uzyskanie wykształcenia, stopnie i tytuły naukowe wydane w okresie obowiązywania tych 

umów. Jednakże, wydawanie zaświadczeń o równoważności dyplomów lekarzy, lekarzy 

dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii i architektów 

z odpowiednimi polskimi dokumentami stałoby w sprzeczności z prawem wspólnotowym, 

które nakłada na państwa członkowskie obowiązek harmonizacji kształcenia w tych zawodach 

(Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 20.09.2005, str. 22, ze zm.). 

 

W związku z powyższym, zaświadczenia o równoważności dyplomów lekarzy, lekarzy 

dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii oraz architektów 

nie są wydawane, zarówno obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, jak 

i obywatelom innych państw. 

 

Zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE każde państwo członkowskie UE może zezwolić osobom 

posiadającym dokument potwierdzający kwalifikacje, który nie został uzyskany w jednym 

z państw członkowskich Unii Europejskiej, na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii lub architekta – pod warunkiem 

spełnienia minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia określonych w dyrektywie. 

W związku z tym, ww. dyplomy będą uznawane w drodze postępowania nostryfikacyjnego, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania 

ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)  
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