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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 października 2013 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji  

do Unii Europejskiej 

 

(druk nr 477) 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. O ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I IZBACH 

LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z 2010 r. Nr 200, 

poz. 1326 oraz z 2013 r. poz. 779) 

Art. 2a. 

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem państwa członkowskiego, 

posiadającemu dokument potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii, wydany przez właściwe organy innego państwa członkowskiego, 

niespełniające minimalnych wymagań w zakresie kształcenia określonych w przepisach 

Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, jeżeli posiada on: 

1) wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego dokument potwierdzający 

kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, świadczący o 

rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 21 grudnia 1980 r. - w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice 

Francuskiej, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie 

Luksemburga, Republice Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

b) 1 stycznia 1981 r. - w Republice Greckiej, 

c) 1 stycznia 1985 r. - w Republice Włoskiej, 

d) 1 stycznia 1986 r. - w Królestwie Hiszpanii lub Republice Portugalskiej, 

e) 11 marca 1990 r. - w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla 

Republiki Litwy, jeżeli dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii na terytorium Republiki Litwy na tych samych zasadach, jak 

dokument wydany przez właściwe organy Republiki Litwy, 

f) 3 października 1990 r. - w Niemieckiej Republice Demokratycznej, jeżeli 

dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach, jak 

dokument wydany przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec, 

g) 25 czerwca 1991 r. - w Socjalistycznej Federalnej Republice Jugosławii dla 

Republiki Słowenii, jeżeli dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii na terytorium Republiki Słowenii na tych samych zasadach, 

jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki Słowenii, 

h) 20 sierpnia 1991 r. - w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla 

Republiki Estonii, jeżeli dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu 
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lekarza weterynarii na terytorium Republiki Estonii na tych samych zasadach, 

jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki Estonii, 

i) 21 sierpnia 1991 r. - w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla 

Republiki Łotwy, jeżeli dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii na terytorium Republiki Łotwy na tych samych zasadach, jak 

dokument wydany przez właściwe organy Republiki Łotwy, 

<ia) 8 października 1991 r. – w Socjalistycznej Federalnej Republice Jugosławii 

dla Republiki Chorwacji, jeżeli dokument ten uprawnia do wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii na terytorium Republiki Chorwacji na tych 

samych zasadach, jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki 

Chorwacji,> 

j) 1 stycznia 1993 r. - w Czechosłowackiej Republice Federacyjnej, jeżeli 

dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej na tych samych 

zasadach, jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej, 

k) 1 stycznia 1994 r. - w Republice Austrii, Republice Finlandii lub Królestwie 

Szwecji, Republice Islandii lub Królestwie Norwegii, 

l) 1 maja 1995 r. - w Księstwie Liechtensteinu, 

m) 1 czerwca 2002 r. - w Konfederacji Szwajcarskiej, 

n) 1 maja 2004 r. - w Republice Czeskiej, Republice Cypru, Republice Litwy, 

Republice Łotwy, Republice Węgier, Republice Malty, Republice Słowackiej 

lub Republice Słowenii, 

[o) 1 stycznia 2007 r. - w Republice Bułgarii lub Rumunii, albo] 

<o) 1 stycznia 2007 r. – w Republice Bułgarii lub Rumunii,> 

<p) 1 lipca 2013 r. – w Republice Chorwacji, albo > 

2) wydany przez właściwe organy: 

a) Czechosłowackiej Republiki Federacyjnej dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli dokument ten 

uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Republiki 

Czeskiej lub Republiki Słowackiej na tych samych zasadach, jak dokument 

wydany przez właściwe organy Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, 

b) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dokument potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli 

dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Republiki Estonii, Republiki Litwy lub Republiki Łotwy na tych 

samych zasadach, jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki 

Estonii, Republiki Litwy lub Republiki Łotwy, 

[c) Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii dokument potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli 

dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Republiki Słowenii na tych samych zasadach, jak dokument wydany 

przez właściwe organy lub Republiki Słowenii, albo] 

<c) Socjalistycznej Federalnej Republice Jugosławii dokument potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli 

dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Republiki Słowenii lub Republiki Chorwacji na tych samych 

zasadach, jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki Słowenii 

lub Republiki Chorwacji, albo> 
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3) dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 

wydany przez właściwe organy Republiki Estonii przed dniem 1 maja 2004 r., lub 

świadczący o rozpoczęciu kształcenia w Republice Estonii przed dniem 1 maja 2004 

r. - dla Republiki Estonii. 

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dołącza się zaświadczenie wydane 

przez właściwe organy państwa członkowskiego, potwierdzające, że lekarz weterynarii 

wykonywał zawód lekarza weterynarii przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w 

okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, przy czym w 

przypadku Republiki Estonii zaświadczenie to ma potwierdzać, że lekarz weterynarii w 

tym okresie wykonywał zawód lekarza weterynarii na terytorium Republiki Estonii. 

3. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się zaświadczenie wydane przez 

właściwe organy Republiki Estonii, potwierdzające, że lekarz weterynarii wykonywał 

zawód lekarza weterynarii na terytorium Republiki Estonii przez okres co najmniej pięciu 

kolejnych lat w okresie siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) 

USTAWA 

z dnia 19 kwietnia 1991 r. 

o izbach aptekarskich
1)

 

______________ 

[
1)

 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 

1) dyrektywy 85/432/EWG z dnia 16 września 1985 r. dotyczącej koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie niektórych rodzajów 

działalności w dziedzinie farmacji (Dz. Urz. WE L 253 z 24.09.1985, z późn. zm.); 

2) dyrektywy 85/433/EWG z dnia 16 września 1985 r. dotyczącej wzajemnego 

uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji w zakresie farmacji, zawierającej środki mające na celu ułatwienie 

skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości odnoszącego się do niektórych 

działalności z dziedziny farmacji (Dz. Urz. WE L 253 z 24.09.1985, z późn. zm.); 

3) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniającej dyrektywy 89/48/EWG i 

92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 

dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 

78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 

85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza 

dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. 

WE L 206 z 31.07.2001). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 

niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- wydanie specjalne.] 
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<
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

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

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, 

z późn. zm.).> 

 

Art. 2b. 

1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która: 

1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku 

farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę 

zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo 

2) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub 

pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra 

farmacji, albo 

3) posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na 

kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną 

praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji 

uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4) posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej
2)

 oraz potwierdzone dokumentami, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3, uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji 

uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz dyplomów, świadectw i 

innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej 

zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz 

oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty. 

3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w ust. 2, 

uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem: 

1) 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej 

Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, 

Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii lub Królestwie 

Niderlandów, 

2) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem, że dokument potwierdzający kwalifikacje farmaceuty uprawnia do 
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wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na 

tych samych zasadach jak dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje, 

wydany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

4) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

5) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

6) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

<6a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji,> 

7) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej, 

8) 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej, 

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii lub Republice Islandii, 

10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

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, 

13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii<,> 

<14) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji > 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie 

wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała w tym 

państwie zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu 

lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. 

4. W przypadku farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, którego dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty nie odpowiadają dokumentom, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, kwalifikacje są uznawane po 

przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego, że kwalifikacje zostały uzyskane 

po odbyciu kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej: 

1) który nie spełnia warunku dotyczącego wykonywania zawodu farmaceuty przez 

okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, lub 

2) posiadającego dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, uzyskany w państwach innych niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zaświadczenie, że posiada trzyletnie 

doświadczenie zawodowe w zawodzie farmaceuty uzyskane na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji 
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zawodowych farmaceuty zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego państwa oraz 

potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe 

- stosuje się przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

6. Uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty uzyskanych w państwach innych niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej następuje, jeżeli zostały spełnione minimalne 

wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, a 

Rzeczpospolita Polska jest pierwszym państwem Unii Europejskiej potwierdzającym te 

kwalifikacje, na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 

38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY 

 

Lp. 

 

 Państwo członkowskie Unii 

Europejskiej 

 Zakres podmiotowy 

 

1  2  3 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: 

"société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en 

commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op 

aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société 

coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à 

responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met 

onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom 

collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite 

simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa 

publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form 

prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa 

belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem 

dochodowym od osób prawnych 

2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: 

"aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające 

opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający 

opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z 

ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do 

"aktieselskaber" 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: 

"sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", 
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"sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty 

prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: 

"naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", 

"coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor 

gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", 

"vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of 

kredietinstelling optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z 

prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: 

"aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", 

"ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga 

försäkringsbolag" 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: 

"Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata" oraz "Socjetajiet en 

commandite li l-kapital taghhom maqsum f' azzjonijiet" 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 

oraz "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften" 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες", jak 

określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: 

"akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným" 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: 

"täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz 

"tulundusühistu" 

11 

 

 Republika Federalna Niemiec 

 

 spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", 

"Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft", 

"Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: 

"osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", 

"säästöpankki"/"sparbank" oraz 

"vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" 

13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: 

"société anonyme", "société en commandite par actions", "société 

à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", 

"sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de 

prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają 

podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", 

"unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje 

publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z 

przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu 

francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: 

"ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" 
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15 

 

 Irlandia 

 

 spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, 

podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident 

Societies Act, "building societies", utworzone zgodnie z Building 

Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Trustee 

Savings Banks Act z 1989 r. 

16 

 

 Republika Litewska 

 

 spółki utworzone według prawa litewskiego 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: 

"akciju sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę 

handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność 

przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem 

portugalskim 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: 

"akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", 

"komanditná spoločnosť" 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: 

"delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno 

odgovornostjo" 

21 

 

 Republika Węgierska 

 

 spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: 

"közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", 

"korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", 

"közhasznú társaság" oraz "szövetkezet" 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: 

"società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società 

a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua 

assicurazione" oraz jednostki publiczne i prywatne, których 

działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa 

23 

 

 Wielkie Księstwo 

Luksemburga 

 

 spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: 

"société anonyme", "société en commandite par actions", "société 

à responsabilité limitée", "société coopérative", "société 

coopérative organisée comme une société anonyme", "association 

d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", 

"entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de 

l'État, des communes, des syndicats de communes, des 

établissements publics et des autres personnes morales de droit 

public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa 

luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

 spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa 

 

25 

 

  

 

 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 

2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 

października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w 

odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) 

utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z 

dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej 

(SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. 

uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do 

zaangażowania pracowników 
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26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 spółki prawa bułgarskiego, określane jako: "събирателното 

дружество", "командитното дружество", "дружеството с 

ограничена отговорност", "акционерното дружество", 

"командитното дружество с акции", "кооперации", 

"кооперативни съюзи" oraz "държавни предприятия" 

utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące 

działalność gospodarczą 

27 

 

 Rumunia 

 

 spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe acţiuni", 

"societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere 

limitată" 

<28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu 

chorwackim podatkiem dochodowym> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 

USTAWA 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych
(1)

 

_______________ 
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia 

aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich 

(Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str.1; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1 str. 

142); 

2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych 

różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str. 6; Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1 str. 147); 

3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych 

między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 157 z 

26.06.2003, str. 49; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 380); 

4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 

90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w 

przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich 

(Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 41; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 

3); 
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5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dostosowującej dyrektywy 

1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 

2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody 

świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie 

przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, 

Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, str. 35); 

6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 

2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa 

Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu 

opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między 

powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 195 z 

02.06.2004, str. 33; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 23); 

7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 

90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie 

w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, 

dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 058 z 

04.03.2005, str. 19); 

8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre 

dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i 

Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 129)[.]<;> 

<9) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre 

dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki 

Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 30).> 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 10 UST. 6, ART. 

12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY 

 

Lp. 

 

 Państwo członkowskie Unii 

Europejskiej 

 Zakres podmiotowy 

 

1  2  5 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: 

"société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en 

commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op 

aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société 

coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société 

coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve 

vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en 

nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en 

commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", 

przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z 

wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone 

zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające 

opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób 

prawnych 
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2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: 

"aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające 

opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód 

podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany 

zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym 

zastosowanie do "aktieselskaber" 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: 

"sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", 

"sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty 

prawa publicznego, które działają na podstawie prawa 

prywatnego 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane 

jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire 

vennootschap", "coöperatie", "onderlinge 

waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", 

"vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op 

onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 

optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem 

niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: 

"aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", 

"ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga 

försäkringsbolag" 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: 

"Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata" oraz "Socjetajiet en 

commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet" 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 

oraz "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" jak 

określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: 

"akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným" 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: 

"täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz 

"tulundusühistu" 

11 

 

 Republika Federalna 

Niemiec 

 

 spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", 

"Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft", 

"Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z 

przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu 

niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: 

"osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", 

"säästöpankki"/"sparbank" oraz 

"vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" 
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13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: 

"société anonyme", "société en commandite par actions", 

"société à responsabilité limitée", "sociétés par actions 

simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses 

d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które 

automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób 

prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", 

przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: 

"ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" 

15 

 

 Irlandia 

 

 spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, 

podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident 

Societies Act, "building societies", utworzone zgodnie z 

Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu 

Trustee Savings Banks Act z 1989 r. 

16 

 

 Republika Litewska 

 

 spółki utworzone według prawa litewskiego 

 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: 

"akciju sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę 

handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące 

działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone 

zgodnie z prawem portugalskim 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: 

"akciová spoločnost'", "spoločnost' s ručením obmedzeným", 

"komanditná spoločnost'" 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: 

"delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno 

odgovornostjo" 

21 

 

 Republika Węgierska 

 

 spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: 

"közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", 

"korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", 

"egyesülés", "közhasznú társaság" oraz "szövetkezet" 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: 

"società per azioni", "società in accomandita per azioni", 

"società a responsabilità limitata", "società cooperative", 

"società di mutua assicurazione" oraz jednostki publiczne i 

prywatne, których działalność jest w całości lub w 

przeważającej części handlowa 

23 

 

 Wielkie Księstwo 

Luksemburga 

 

 spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane 

jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", 

"société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société 

coopérative organisée comme une société anonyme", 

"association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-

pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou 

minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, 

des établissements publics et des autres personnes morales de 

droit public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu 
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luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

 spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa 

 

25 

 

  

 

 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 

nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 

8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w 

odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) 

utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 

z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni 

europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 

lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w 

odniesieniu do zaangażowania pracowników 

26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 spółki prawa bułgarskiego, określane jako: 

"събирателното дружество", "командитното дружество", 

"дружеството с ограничена отговорност", "акционерното 

дружество", "командитното дружество с акции", 

"кооперации", "кооперативни съюзи" oraz "държавни 

предприятия" utworzone zgodnie z przepisami prawa 

bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą 

27 

 

 Rumunia 

 

 spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe 

acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu 

răspundere limitată" 

<28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające 

opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym> 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 

22 UST. 6 USTAWY 

 
Lp.  Państwo  Zakres podmiotowy 

1  2  3 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane 

jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société 

en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap 

op aandelen", "société privée à responsabilité 

limitée"/"besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité 

limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité 

illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid", "société en nom 

collectif"/"vennootschap onder firma", "société en 

commandite simple"/"gewone commanditaire 
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vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały 

jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki 

utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego 

podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem 

dochodowym od osób prawnych 

2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: 

"aktieselskab" i "anpartsselskab", oraz inne spółki 

podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim 

ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i 

opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym 

mającym zastosowanie do "aktieselskaber" 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane 

jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por 

acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak 

również podmioty prawa publicznego, które działają 

według prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone 

zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające 

opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od 

osób prawnych ("Impuesto sobre Sociedades") 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki utworzone według prawa holenderskiego, określane 

jako: "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire 

vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge 

waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", 

"vereniging op coöperatieve grondslag" i "vereniging welke 

op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 

optreedt", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu 

holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane 

jako: "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska 

föreningar",  

"sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag" 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane 

jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet 

en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet" 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki utworzone według prawa austriackiego, określane 

jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", 

"Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe 

gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches 

Rechts", "Sparkassen", i inne spółki utworzone zgodnie z 

przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu 

austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki ustanowione według prawa cypryjskiego: 

"εταιρείες" zdefiniowane w ustawie o podatku 

dochodowym 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane 

jako: "akciová společnost", "společnost s ručením 

omezeným" 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane 

jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", 
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"tulundusühistu" 

 

11 

 

 Republika Federalna Niemiec 

 

 spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane 

jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf 

Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", 

"Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund 

Wirtschaftsgenossenschaft", "betriebe gewerblicher Art von 

juristischen Personen des öffentliches Rechts", i inne spółki 

utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego 

podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem 

dochodowym od osób prawnych 

12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako: 

"osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", 

"säästöpankki"/"sparbank" i 

"vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" 

13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki utworzone według prawa francuskiego, określane 

jako: "société anonyme", "société en commandite par 

actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par 

actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", 

"caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", 

które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od 

osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", 

przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z 

przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu 

francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: 

"ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμένης υθύνης 

(Ε.Π.Ε.)", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

15 

 

 Irlandia 

 

 spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, 

podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident 

Societies Act, "building societies" zarejestrowane zgodnie z 

Building Societies Acts i "trustee savings banks" w 

rozumieniu Trustee Savings Banks z 1989 r. 

16 

 

 Republika Litewska 

 

 spółki ustanowione według prawa litewskiego 

 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane 

jako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību" 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 spółki utworzone według prawa portugalskiego będące 

spółkami handlowymi lub spółki prawa cywilnego 

posiadające formę handlową oraz spółdzielnie i 

przedsiębiorstwa publiczne 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane 

jako: "Akciová spoločnost", "Spoločnost s ručením 

obmedzeným", "Komanditná spoločnost" 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane 

jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z 

omejeno odgovornostjo" 

21  Republika Węgierska  spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös 

vállalat", "korlátolt felelõsségű társaság", 

"részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet" 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: 

"società per azioni", "società in accomandita per azioni", 

"società a responsibilità limitata", "società cooperative", 

"società di mutua assicurazione", oraz podmioty publiczne i 

prywatne, których działalność jest w całości lub w 

przeważającej części handlowa 

23 

 

 Wielkie Księstwo Luksemburga 

 

 spółki utworzone według prawa luskemburskiego, 

określane jako: "société anonyme", "société en commandite 

par actions", "société à responsabilité limitée", "société 

coopérative", "société coopérative organisée comme une 

société anonyme", "association d'assurances mutuelles", 

"association d'épargne-pension", "entreprise de nature 

commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des 

communes, des syndicats de communes, des établissements 

publics et des autres personnes morales de droit public", i 

inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa 

luksemburskiego podlegające opodatkowaniu 

luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 

 

 spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego 

Królestwa 

25 

 

 Konfederacja Szwajcarska 

 

 spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane 

jako: "société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá 

anonima", "société à responsibilité limitée"/"Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá 

limitata", "société en commandite par actions"/ 

"Kommanditaktiengesellschaft"/"societá in accomandita per 

azioni" 

26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące 

działalność gospodarczą, określane jako: 

"cъбиpaтeлното дружество", "командитното 

дружество", "дружеството с ограничена отговорност", 

"неперсонифицирано дружество", "акционерното 

дружество", "командитното дружество c акции", 

"кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни 

предприятия" 

27 

 

 Rumunia 

 

 Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane 

jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe 

acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată" 

<28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające 

opodatkowaniu chorwackim podatkiem 

dochodowym> 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 

USTAWY 

 

Lp.  Państwo  Zakres podmiotowy 

1  2  3 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane 

jako: "naamloze vennootschap/société anonyme", 

"commanditaire vennootschap op aandelen/société en 

commandite par actions", "besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité 

limitée", oraz te podmioty prawa publicznego, które działają 

na podstawie prawa prywatnego 

2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane 

jako: "aktieselskab", "anpartsslskab" 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane 

jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por 

acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", oraz te 

podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie 

prawa prywatnego 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki ustanowione według prawa holenderskiego, 

określane jako: "naamloze vennootschap" i "besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane 

jako: "aktiebolag" oraz "försäkringsaktiebolag" 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane 

jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet 

en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet" 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane 

jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung" 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane 

jako: spółki zgodnie z prawem spółek, korporacyjne 

podmioty publiczne, a także jakiekolwiek inne podmioty, 

które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o 

podatku dochodowym 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane 

jako: "akciová společnost", "společnost s ručením 

omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní 

společnost", "družstvo" 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane 

jako: "täisähing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", 

"tulundusühistu" 

11 

 

 Republika Federalna Niemiec 

 

 spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane 

jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf 

Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" i 

"bergrechtliche Gewerkschaft" 

12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane 

jako: "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", 

"saeaestepankki/sparbank" oraz 

"vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag" 
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13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki prawa francuskiego, określane jako: "société 

anonyme, société en commandite par actions", "société à 

responsabilité limitée", oraz przemysłowe i handlowe 

zakłady i przedsiębiorstwa publiczne 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki ustanowione według prawa greckiego, określane 

jako: "ανώνυμη εταιρία" 

15 

 

 Irlandia 

 

 spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane 

jako: "public companies limited by shares or by guarantee", 

"private companies limited by shares or by guarantee", 

podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident 

Societies Acts lub "building societies" zarejestrowane 

zgodnie z Building Societies Acts 

16 

 

 Republika Litewska 

 

 spółki ustanowione według prawa litewskiego 

 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane 

jako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību" 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 utworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe 

lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz 

spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane 

jako: "Akciová spoločnost", "Spoločnost s ručením 

obmedzeným", "Komanditná spoločnost", "Verejná 

obchodná spoločnost", "družstvo" 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane 

jako: "delniška družba", "komanditna delniška družba", 

"komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", 

"družba z neomejeno odgovornostjo" 

21 

 

 Republika Węgierska 

 

 spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane 

jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös 

vállalat", "korlátolt felelõsségű társaság", 

"részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", 

"szövetkezet" 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: 

"società per azioni", "società in accomandita per azioni", 

"società a responsabilità limitata", oraz podmioty publiczne 

i prywatne wykonujące działalność przemysłową i 

handlową 

23 

 

 Wielkie Księstwo Luksemburga 

 

 spółki utworzone według prawa luksemburskiego, 

określane jako: "société anonyme", "société en commandite 

par actions" i "société à responsabilité limitée" 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 

 

 spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego 

Królestwa 

25 

 

 Konfederacja Szwajcarska 

 

 spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane 

jako: 

"société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá anonima", 

"société à responsibilité limitée"/"Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá limitata", 

"société en commandite par 

actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/"societá in 

accomandita per azioni" 
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26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące 

działalność gospodarczą, określane jako: 

"cъбиpaтeлното дружество", "командитното 

дружество", "дружеството с ограничена отговорност", 

"акционерното дружество", "командитното дружество с 

акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", 

"държавни предприятия" 

27 

 

 Rumunia 

 

 Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane 

jako: 

"societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", 

"societăţi cu răspundere limitată" 

<28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające 

opodatkowaniu chorwackim podatkiem 

dochodowym> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456) 

 

USTAWA 

z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1)

 

_________________ 

[
1)

 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 

1) dyrektywy 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. dotyczącej wzajemnego uznawania 

dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza dentysty, łącznie ze środkami 

mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i 

swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 233 z 24.08.1978, z późn. zm.), 

2) dyrektywy 78/687/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. dotyczącej koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarza 

dentysty (Dz. Urz. WE L 233 z 24.08.1978, z późn. zm.), 

3) dyrektywy 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającej na celu ułatwienie 

swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i 

innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji (Dz. Urz. WE L 165 z 

07.07.1993, z późn. zm.), 

4) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniającej dyrektywy 89/48/EWG i 

92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 

dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 

78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 
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85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza 

dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. 

WE Nr L 206 z 31.07.2001). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 

niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- wydanie specjalne.] 

<
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

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

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, 

z późn. zm.).> 

 

Art. 5a. 

Osobie, która spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2, okręgowa rada 

lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, jeżeli: 

1) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, świadczący o 

rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice 

Francuskiej, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie 

Luksemburga, Republice Federalnej Niemiec, Republice Włoskiej lub 

Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii lub Republice Portugalii, 

d) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza na 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych warunkach jak 

dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez 

odpowiednie władze Republiki Federalnej Niemiec, 

e) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Republice Islandii lub Królestwie Norwegii, 

f) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

g) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

h) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice 

Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, 

Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

i) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii<,> 

<j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji> 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód 

lekarza przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

2) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, świadczący o 

rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 
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a) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

<da) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji,> 

e) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej 

[- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, Republiki 

Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium 

tych państw taką samą moc jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw 

w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z prawem 

wykonywała zawód lekarza przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat 

bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo] 

<– oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, 

Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej 

potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc, 

jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym 

mowa w art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód 

lekarza przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo > 

3) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza wydany przez inne 

niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, inny niż 

dokumenty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz zaświadczenie 

wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

potwierdzające, że posiadany przez nią dokument potwierdzający formalne 

kwalifikacje został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia spełniającego 

minimalne wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej i jest w tym państwie 

uznawany za odpowiadający dokumentom potwierdzającym kwalifikacje 

wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 6b. 

 

Art. 5b. 

1. Osobie, która spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2, okręgowa 

rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli: 

1) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, 

świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Królestwie 

Niderlandów, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie 

Luksemburga, Republice Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

c) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii, 

d) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza dentysty na 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych warunkach jak 

dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez właściwe 

organy Republiki Federalnej Niemiec, 

e) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii, Republice Islandii 

lub Królestwie Norwegii, 

f) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

g) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

h) 1 maja 2004 r. w Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice 

Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub 

Republice Cypryjskiej, 

i) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii<,> 

<j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji> 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód 

lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

2) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, 

świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii<,> 

<e) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji > 

[- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej lub Republiki Słowenii 

potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc jak 

dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w 

art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód lekarza dentysty 

przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo] 

<– oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii lub 

Republiki Chorwacji potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych 

państw taką samą moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych 

państw w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z 

prawem wykonywała zawód lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne 
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lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

albo > 

3) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, 

świadczący o rozpoczęciu kształcenia medycznego przed dniem: 

a) 28 stycznia 1980 r. w Republice Włoskiej, 

b) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii, 

c) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, 

d) 1 października 2003 r. w Rumunii, 

e) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej lub byłej 

Czechosłowacji 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Rumunii, Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała 

zawód lekarza dentysty na terytorium tych państw przez co najmniej trzy kolejne lata 

w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia oraz że 

jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych 

warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w wykazie, o którym mowa 

w art. 6b, albo 

4) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza wydany w 

Republice Włoskiej, świadczący o rozpoczęciu kształcenia w okresie między dniem 

28 stycznia 1980 r. a dniem 31 grudnia 1984 r., oraz zaświadczenie wydane przez 

właściwe organy Republiki Włoskiej potwierdzające, że: 

a) zdała test umiejętności przed odpowiednimi włoskimi władzami, w celu 

ustalenia, że posiadana przez nią wiedza i umiejętności odpowiadają 

kwalifikacjom potwierdzonym w dokumentach wymienionych w odniesieniu do 

Republiki Włoskiej w wykazie, o którym mowa w art. 6b, z wyłączeniem osób, 

które ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co do których właściwe organy 

Republiki Włoskiej potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem, o 

którym mowa w przepisach prawa Unii Europejskiej, 

b) faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód lekarza dentysty na 

terytorium Republiki Włoskiej przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie 

pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

c) jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych 

warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w odniesieniu do Włoch 

w wykazie, o którym mowa w art. 6b, albo 

5) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty wydany 

przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, inny 

niż dokumenty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz 

zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzające, że posiadany przez nią dokument potwierdzający 

formalne kwalifikacje został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia 

spełniającego minimalne wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej i jest w 

tym państwie uznawany za odpowiadający dokumentom potwierdzającym 

kwalifikacje wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 6b. 
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, które ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co 

do których właściwe organy w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem określonym w przepisach prawa Unii 

Europejskiej są zwolnione z obowiązku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez 

właściwe organy odpowiednio: Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki 

Austrii, Rumunii, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzające, że 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały zawód lekarza dentysty na terytorium tych 

państw przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia. 

3. Wymogi określone w ust. 1 pkt 4 lit. a-c dotyczą również osób, które rozpoczęły studia po 

dniu 31 grudnia 1984 r., o ile trzyletni okres studiów rozpoczął się przed dniem 31 

grudnia 1994 r. 

 

Art. 16a. 

1. Dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub 

lekarsko-dentystycznej lekarza lub lekarza dentysty będącego obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wydany przez właściwe władze innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniający 

minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej, wymieniony w 

wykazie, o którym mowa w ust. 3, jest równoważny z dokumentem poświadczającym 

tytuł specjalisty. 

2. Za równoważne z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny uważa się również 

kwalifikacje potwierdzone: 

1) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice 

Francuskiej, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie 

Luksemburga, Republice Federalnej Niemiec, Republice Włoskiej lub 

Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii lub Republice Portugalii, 

d) 3 kwietnia 1992 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, który 

upoważnia do wykonywania zawodu lekarza specjalisty na terytorium Republiki 

Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument potwierdzający 

kwalifikacje przyznany przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec i 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

e) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Republice Islandii lub Królestwie Norwegii, 

f) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

g) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

h) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice 

Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, 

Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

i) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii<,> 
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<j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji> 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej potwierdzającym, że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem 

wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy kolejne 

lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

2) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

<da) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji,> 

e) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej 

[- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, Republiki 

Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzającym, że dokument ten ma na 

terytorium tych państw taką samą moc jak dokumenty wymienione w odniesieniu do 

tych państw w wykazie, o którym mowa w ust. 3, oraz że lekarz faktycznie i zgodnie z 

prawem wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy 

kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia, albo] 

<– oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio 

Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 

Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej 

potwierdzającym, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą 

moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, 

o którym mowa w ust. 3, oraz że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem 

wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy 

kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia, albo > 

3) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarsko-dentystycznej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie Danii, Królestwie Niderlandów, Republice 

Irlandii, Republice Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

b) 28 stycznia 1980 r. w Republice Francuskiej w dziedzinie ortodoncji, 

c) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej w dziedzinie ortodoncji, 

d) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, który 

upoważnia do wykonywania zawodu lekarza dentysty specjalisty na terytorium 
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Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument 

potwierdzający kwalifikacje przyznany przez właściwe organy Republiki 

Federalnej Niemiec i wymieniony w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

e) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii lub Królestwie 

Norwegii, 

f) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej w dziedzinie ortodoncji, 

g) 1 stycznia 2003 r. w Republice Greckiej w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 

h) 1 maja 2004 r. w Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

i) 1 maja 2004 r. w Republice Estońskiej lub Republice Łotewskiej w dziedzinie 

ortodoncji, 

j) 27 stycznia 2005 r. w Królestwie Belgii w dziedzinie ortodoncji, 

k) 21 maja 2005 r. w Republice Włoskiej 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej potwierdzającym, że lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z 

prawem wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej 

trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia, albo 

4) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarsko-dentystycznej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, 

Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzającym, że dokument ten ma 

na terytorium tych państw taką samą moc jak dokumenty wymienione w odniesieniu 

do tych państw w wykazie, o którym mowa w ust. 3, oraz że lekarz dentysta 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie 

przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

5) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o odbyciu specjalistycznego kształcenia przed dniem 1 

stycznia 1995 r. w Królestwie Hiszpanii, oraz zaświadczeniem, wydanym przez 

właściwe władze hiszpańskie, o zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, 

przeprowadzonego w celu potwierdzenia, że kwalifikacje lekarza odpowiadają 

kwalifikacjom w zakresie danej specjalności, o których mowa w ust. 3; 

6) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej wydanym przez inne niż Rzeczpospolita Polska 

państwo członkowskie Unii Europejskiej innym niż dokumenty wymienione w 
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wykazie, o którym mowa w ust. 3, lub w zakresie specjalizacji innej niż wymieniona 

w wykazie, o którym mowa w art. 20a ust. 2, oraz zaświadczeniem wydanym przez 

właściwe organy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej stwierdzającym, że dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w 

zakresie danej specjalności lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej został wydany po 

odbyciu odpowiedniego kształcenia spełniającego minimalne wymogi określone w 

przepisach Unii Europejskiej, a kwalifikacje te są uważane za równoważne z 

kwalifikacjami poświadczonymi dokumentami wymienionymi w wykazie, o którym 

mowa w ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz dokumentów 

potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i 

lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU PRZEZ PRAWNIKÓW 

ZAGRANICZNYCH POMOCY PRAWNEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. 

Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) 

USTAWA 

z dnia 5 lipca 2002 r. 

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej 

Polskiej.
(1)

 

_____________________ 

[
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/5/WE z 

dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu 

prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 

zawodowych (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- wydanie specjalne.] 

<
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 

77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego 

korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 78 

z 26.03.1977, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, 

tom 1, str. 52, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania 

zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania 

kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, tom 3, str. 83, z późn. zm.).> 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIK 

TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ 

1. Terytorium Królestwa Belgii 

2. Terytorium Republiki Czeskiej 

3. Terytorium Królestwa Danii, z wyjątkiem Wysp Owczych oraz Grenlandii 

4. Terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

5. Terytorium Republiki Estonii 

6. Terytorium Republiki Greckiej 

7. Terytorium Królestwa Hiszpanii, z wyjątkiem Ceuty i Melilli 

8. Terytorium Republiki Francuskiej 

9. Terytorium Republiki Irlandii 

10. Terytorium Republiki Włoskiej 

11. Terytorium Republiki Cypru 

12. Terytorium Republiki Łotwy 

13. Terytorium Republiki Litwy 

14. Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga 

15. Terytorium Republiki Węgier 

16. Terytorium Republiki Malty 

17. Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie 

18. Terytorium Republiki Austrii 

19. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

20. Terytorium Republiki Portugalskiej 

21. Terytorium Republiki Słowenii 

22. Terytorium Republiki Słowackiej 

23. Terytorium Republiki Finlandii 

24. Terytorium Królestwa Szwecji 

25. Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

26. Terytorium Republiki Bułgarii 

27. Terytorium Rumunii 

<28. Terytorium Republiki Chorwacji > 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ 

ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 

oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH 

1) Królestwo Belgii: province/provincie; 

2) Republika Czeska: kraj; 

3) Królestwo Danii: amt lub island; 

4) Republika Federalna Niemiec: Regierungsbezirk; 

5) Republika Estonii: maakond; 

6) Republika Grecka: voµoz; 

7) Królestwo Hiszpanii: provincia; 

8) Republika Francuska: departement; 

9) Republika Irlandii: county; 

10) Republika Włoska: provincia; 

11) Republika Cypru: ettarcía (district); 

12) Republika Łotwy: rajons; 

13) Republika Litwy: apskritis; 

14) Wielkie Księstwo Luksemburga; 

15) Republika Węgier: megye; 

16) Republika Malty; 

17) Królestwo Niderlandów w Europie: rrv-kring; 

18) Republika Austrii: Bezirk; 

19) Rzeczpospolita Polska: powiat; 

20) Republika Portugalska: 

a) ląd stały: distrito, 

b) inne części terytorium Portugalii: regiao autonomia; 

21) Republika Słowenii: območje; 

22) Republika Słowacka: kraj; 

23) Republika Finlandii: lääni/län; 

24) Królestwo Szwecji: län; 

25) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: 

a) Anglia, Walia i Północna Irlandia: county, 

b) Szkocja: district lub island area; 

26) Republika Bułgarii: oблacт; 

27) Rumunia: judeţ[.]<;> 

<28) Republika Chorwacji: županija.> 
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USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. 

Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940) 

 

Art. 30. 

1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne 

dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte 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. w Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii, 

5) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że 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, 

6) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii i Republice Islandii, 

7) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

8) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

9) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

10) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii<,> 

<10a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji> 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba 

posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za 

opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia; 

11) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

12) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Estońskiej, 
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13) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

14) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 

<14a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki 

Chorwacji,> 

15) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 

[- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, 

potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc jak 

dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w art. 

34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód 

pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 

lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.] 

<– oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez 

odpowiednie władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, 

Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, potwierdzające, że dokument ten ma 

na terytorium tych państw taką samą moc, jak dokumenty wymienione 

w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że 

osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat 

bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.> 

2. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki, o których mowa w wykazie określonym 

na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumenty wydane przez odpowiednie władze w 

Rumunii i potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 

(Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) z wykształceniem 

pomaturalnym uzyskanym w şcoală postliceală, jeżeli dokumenty te zostały wydane albo 

kształcenie w tej szkole zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz do tych 

dokumentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się 

tymi dokumentami, rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat 

bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność 

obejmowała pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską 

nad pacjentem. 

3. Jeżeli pielęgniarka będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, inny niż dokumenty zamieszczone w 

wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi 

dokumentami, pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten 

dyplom, świadectwo lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształcenia 

zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub 
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organizacje za równoważny z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2. 

 

Art. 33. 

1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane 

przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte 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) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia 

do wykonywania zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na 

tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje 

przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

4) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii i Republice Islandii, 

5) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

6) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

7) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

8) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii<,> 

<8a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji > 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba 

posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej przez okres co 

najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia; 

9) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

10) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

11) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

12) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 

<12a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki 

Chorwacji,> 

13) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 
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[- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, 

potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc jak 

dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w art. 

34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej 

przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia.] 

<– oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez 

odpowiednie władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, 

Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, potwierdzające, że dokument ten ma 

na terytorium tych państw taką samą moc, jak dokumenty wymienione w 

odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że 

osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej przez okres 

co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia.> 

2. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

posiadającej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, której kształcenie zostało 

rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom kształcenia zgodnego z 

przepisami prawa Unii Europejskiej, ale jest uznawane tylko pod warunkiem 

uzupełnienia go praktyką zawodową, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu 

zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki 

Federalnej Niemiec, że wykonywała zawód położnej przez co najmniej 2 lata po 

uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji. 

3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej zawodu  położnej, o których mowa w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumenty potwierdzające kwalifikacje  położnej 

(asistent medical obstetrică-ginecologi/pielęgniarka w zakresie położnictwa i ginekologii) 

wydane przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez odpowiednie władze w Rumunii, jeżeli do 

tych dokumentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca 

się tymi dokumentami, rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód położnej 

przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie 

zaświadczenia. 

4. Jeżeli położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada 

dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, inny niż dokumenty, zamieszczone w 

wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi 

dokumentami, pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten 

dyplom, świadectwo lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształcenia 

zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub 
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organizacje za równoważny z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2. 

<5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do następujących kwalifikacji uzyskanych w 

Republice Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.: 

1) starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (viša 

medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera); 

2) pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (medicinska 

sestra ginekološko-opstetričkog smjera); 

3) starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (viša 

medicinska sestra primaljskog smjera); 

4) pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (medicinska 

sestra primaljskog smjera); 

5) położna wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (ginekološko-

opstetrička primalja); 

6) położna (primalja).> 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYKAZ TYTUŁÓW PIELĘGNIAREK 

1) Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger" w Republice 

Federalnej Niemiec; 

2) "Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)" lub "Infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger (verpleegster)" w Królestwie Belgii; 

3) "Meдицинска cecтpa" w Republice Bułgarii; 

4) "Sygeplejerske" w Królestwie Danii; 

5) "Infirmier(ère)" w Republice Francuskiej; 

6) "Registered General Nurse" w Republice Irlandii; 

7) "Infermiere professionale" w Republice Włoskiej; 

8) "Infirmier" w Wielkim Księstwie Luksemburga; 

9) "Verpleegkundige" w Królestwie Niderlandów; 

10) "State Registered Nurse" lub "Registered General Nurse" w Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

11) "Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια" w Republice 

Greckiej; 

12) "Enfermero/a diplomado/a" w Królestwie Hiszpanii; 

13) "Enfermeiro" w Republice Portugalii; 

14) "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester - Diplomierter Gesundheits- und 

Krankenpfleger" w Republice Austrii; 

15) "Sairaanhoitaja/Sjukskötare" w Republice Finlandii; 

16) "Sjuksköterska" w Królestwie Szwecji; 

17) "Všeobecná sestra Všeobecný ošetřovatel" w Republice Czeskiej; 

18) "Õde" w Republice Estońskiej; 
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19) "Εγγεγραμμένος Νοσηλετής" w Republice Cypryjskiej; 

20) "Māsa" w Republice Łotewskiej; 

21) "Bendrosios praktikos slaugytojas" w Republice Litewskiej; 

22) "Ápoló" w Republice Węgierskiej; 

23) "Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" w Republice Malty; 

24) "Asistent medical generalist" w Rumunii; 

25) "Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik" w Republice Słowenii; 

26) "Sestra" w Republice Słowackiej; 

<26a) „Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” lub „Prvostupnik 

(baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva” w Republice 

Chorwacji;> 

27) "Hjúkrunarfræðingur" w Republice Islandii; 

28) "Krankenschwester Krankenpfleger" w Księstwie Liechtensteinu; 

29) "Sykepleier" w Królestwie Norwegii; 

30) "Infirmiere", "Infirmier", "Krankenschwester", "Krankenpfleger", "Infermiera" lub 

"Infermiere" w Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WYKAZ TYTUŁÓW POŁOŻNYCH 

1) "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej Niemiec; 

2) "Vroedvrouw/Accoucheuse" w Królestwie Belgii; 

3) "Aкушерка" w Republice Bułgarii; 

4) "Jordemoder" w Królestwie Danii; 

5) "Sage-femme" w Republice Francuskiej; 

6) "Midwife" w Republice Irlandii; 

7) "Ostetrica" w Republice Włoskiej; 

8) "Sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga; 

9) "Verloskundige" w Królestwie Niderlandów; 

10) "Midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

11) "Mαία - Mαιευτής" w Republice Greckiej; 

12) "Matrona" lub "Asistente obstétrico" w Królestwie Hiszpanii; 

13) "Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica" w Republice 

Portugalii; 

14) "Hebamme" w Republice Austrii; 

15) "Kätilö/Barnmorska" w Republice Finlandii; 

16) "Barnmorska" w Królestwie Szwecji; 

17) "Porodní asistentka/Porodní asistent" w Republice Czeskiej; 

18) "Ämmaemand" w Republice Estońskiej; 

19) "Εγγεγραμμένη Μαία" w Republice Cypryjskiej; 
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20) "Vecmāte" w Republice Łotewskiej; 

21) "Akušeris" w Republice Litewskiej; 

22) "Szülésznő" w Republice Węgierskiej; 

23) "Qabla" w Republice Malty; 

24) "Moaşa" w Rumunii; 

25) "Diplomirana babica/Diplomirani babičar" w Republice Słowenii; 

26) "Pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej; 

<26a) „Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) 

primaljstva” w Republice Chorwacji;> 

27) "Ljósmóðir" w Republice Islandii; 

28) "Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu; 

29) "Jordmor" w Królestwie Norwegii; 

30) "Sage-femme", "Hebamme" lub "Levatrice" w Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

 


