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WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne                  

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia                             

o przebiegu pracy zawodowej 
 

1. Imię / imiona           ___________ 

2. Nazwisko           ___________ 

3. Nazwisko rodowe          ___________ 

4. Data i miejsce urodzenia        _________________ 

5. Adres zamieszkania: 

      ___________        
miejscowość                                 kod 

     ______          
     ulica                                nr domu            nr mieszkania 

 

6. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu      ____________ 

7. Tytuł zawodowy          ____________ 

8. Numer prawa wykonywania zawodu       ____________ 

wydany przez:          ____________ 

data wydania:           ____________ 

9. Nr rejestru           ____________ 

10. Nr PESEL      ________   NIP  ____     

11. Obywatelstwo          ____________ 

12. Wyjazd do           ____________ 
(nazwa kraju, na terenie którego zainteresowana zamierza wykonywać zawód) 

 

Przebieg pracy zawodowej 
 

Okres zatrudnienia od ... do...  Stanowisko pracy  Nazwa zakładu, adres 

   

   

   

   

   

 

Załączniki: 
1. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w których jest informacja o okresie 

zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą / zleceniodawcą,  

a) co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia dla licencjata pielęgniarstwa / 

licencjata położnictwa, 

b) co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia dla pielęgniarki / pielęgniarki 

dyplomowanej, położnej.  

 

 
...................................................................                                                                                         ...................................................................... 

         miejscowość i data                                                                                                                                             podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych                                  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych przetwarzanych w celu rozpatrzenia wniosku                        
o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej jest Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych, pielęgniarki, pielęgniarze i położne, mogą kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych: 

• listownie: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin;  
•    oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@oipip.lublin.pl  

 
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, 

że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej 
oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.                                  
o samorządzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 916).  

4. Pani/ Pana dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Okręgową Radę Pielęgniarek                     
i Położnych w Lublinie w trybie określonym w art. 48 ust. 7 ww. ustawy.  

5. Nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada  kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi                         
z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej. 

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadanie uprawnienia ustawowego 
do dostępu do tych danych.  

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat licząc od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123).  
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych Administrator danych stosuje 

środki organizacyjne i techniczne, takie jak:   

• upoważnienia; 

• rejestr wydanych upoważnień; 

• loginy i hasła do programu; 

• Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w OIPiP w Lublinie. 

10. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. 

11. Ma Pani/ Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                     

27 kwietnia 2016 r.  

12. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu.  

ZGODA 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  
 
imię i nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, 
tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, numer rejestru w OIPiP w Lublinie, NIP, obywatelstwo, wskazanie miejsca  
wyjazdu, przebieg pracy zawodowej ze wskazaniem okresów zatrudnienia, zajmowanego Stanowska oraz nazwy i adresu zakładu pracy 
 

przez Administratora danych osobowych:  Okręgową Izbę Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin, 

  

w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada  kwalifikacje 
zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy 
zawodowej. 
 
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
Zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie. 
 
 

 

     ………………………………………………………                                                                                         ……………………………………………. 

                    miejscowość, dnia                                                                                                                                                           czytelny  podpis     
 

mailto:iod@oipip.lublin.pl

