
Komunikat — Notyfikacja organów przyznających kwalifikacje pielęgniarkom odpowiedzialnym
za opiekę ogólną oraz położnym

(2005/C 22/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów,
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za
opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przed-
siębiorczości i swobody świadczenia usług oraz dyrektywa Rady 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r.
dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posia-
danie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierająca środki mające na celu ułatwienie skutecznego
wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług ostatnio zmieniona dyrektywą
2001/19/WE, i w szczególności art. 18a dyrektywy 77/452/EWG i art. 19b dyrektywy 80/154/EWG
stanowią, że Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych, które przyjmują odnośnie przyznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Komisja opublikuje
właściwe zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wymieniając nazwy przyjęte przez
Państwa Członkowskie dla kwalifikacji zdobytych w trakcie kształcenia oraz, w przypadku, gdy ma to
zastosowanie, dla odpowiadającego im tytułu zawodowego.

Rzeczpospolita Polska zgłosiła zmiany dotyczące organów przyznających dyplomy, świadectwa i inne
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki (opieka ogólna) oraz dyplomy, świadectwa i
inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa dla tego Państwa Człon-
kowskiego.

Do Załącznika do dyrektywy 77/452/EWG zmienionej dyrektywą 2001/19/WE oraz ostatnio załącznikiem
II do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej, wprowadza się następujące zmiany:

(1) w rubryce „Organ nadający tytuł” zapis dla Rzeczpospolitej Polskiej jest następujący:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”.

Do Załącznika do dyrektywy 80/154/EWG zmienionej dyrektywą 2001/19/WE oraz ostatnio załącznikiem
II do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej, wprowadza się następujące zmiany:

(2) w rubryce „Organ nadający tytuł” zapis dla Rzeczpospolitej Polskiej jest następujący:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”.
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