
ZATRUDNIMY 

LEKARZY Z UKRAINY 
ZATRUDNIMY LEKARZY Z UKRAINY DO PRACY  
W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Z IZBĄ PRZYJĘĆ

 

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zatrudni lekarzy z Ukrainy, 
o specjalizacji choroby płuc i choroby wewnętrzne. 

Wymagana komunikatywna znajomość języka polskiego. Chętnie pomożemy 
w realizacji procedury formalnej i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w Polsce. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod numerami telefonów: 

Dział kadr: 94 340 67 48, e-mail: kadry@szgichp.med.pl  

Sekretariat: 94 340 95 42, e-mail: sekretariat@szgichp.med.pl  

 

 

Zatrudnimy lekarzy z Ukrainy 

W związku z brzmieniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i uproszczeniem zasad umożliwiających personelowi 

medycznemu z Ukrainy podjęcie pracy na terenie Rzeczypospolitej, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy  

i Chorób Płuc w Koszalinie „OD ZARAZ” zatrudni lekarzy z Ukrainy o specjalizacjach : choroby płuc 

i choroby wewnętrzne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej 

nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych wraz z Izbą Przyjęć. 

 

Zgłaszająca się osoba, musi spełniać wymogi, określone przez Ministerstwo Zdrowia w komunikacie  

z dnia 9 marca 2022 roku Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy  

w Polsce - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl), to jest: 

1. Posiadać Oświadczenie o znajomości jeżyka polskiego, 

2. Posiadać dyplom lekarza, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany 

w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie wymaga się zalegalizowania 

dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów; 

3. Posiadać Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

4. Okazać się Zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia pozwalający wykonywanie zawodu 

lekarza; 
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5. Posiadać Oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie 

wymogów dotyczących postawy etycznej wydane przez uprawniony organ w kraju, w którym 

wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód; 

6. Posiadać dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ  

w danym państwie (uzyskany poza UE). 

7. Osoby, które po 24 lutego 2022 r., przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię 

dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy mogą przedstawić dokumenty w formie nie 

budzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu), 

oraz uzyska/uzyskała zgodę Ministra Zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza 

dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie warunkowe przyznanie prawa 

wykonywania zawodu w okręgowej izbie lekarskiej. 

I. W celu uzyskania zgody Ministra Zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu 

lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy: 

Złożyć własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia, według dostępnego wzoru oraz 

wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia niżej wskazane dokumenty: 

1. dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów 

(uzyskany poza UE). Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz 

posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów; 

2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym 

państwie (uzyskany poza UE). Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów 

oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów; 

3. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” 

(oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i daty złożenia 

oświadczenia oraz czytelny podpis); 

4. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiada stan zdrowia pozwalający na 

wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty. Dokument ten może być wydany zarówno 

przez lekarza polskiego, jak również lekarza z państwa pochodzenia aplikującego lekarza, 

wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (dokument 

ten może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że 

orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania), 

5. poniższe dokumenty poświadczające, że aplikujący lekarz wykazuje się nienaganną postawę 

etyczną: 

a) dokument 1: 

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem 

Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 

5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na 

wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

(oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia 

oświadczenia oraz czytelny podpis), lub 

b) dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz): 

Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy 

etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym aplikujący wykonywał zawód lekarza lub 

lekarza dentysty. 

Do złożonych do Ministra Zdrowia dokumentów muszą być dołączone ich tłumaczenia na język 

polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku 

o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326). 



Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale. Zamiast oryginałów można złożyć odpisy, jeżeli 

ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 

patentowym lub doradcą podatkowym. 

II. W celu uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu należy złożyć wniosek do 

Okręgowej Izby Lekarskiej i załączyć do następujące dokumenty: 

o Wniosek W-2F; 

o Pozytywną decyzje Ministerstwa Zdrowia, 

o Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, 

zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, 

lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; 

o Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty; 

o Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie 

odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; 

o Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy 

etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź 

wykonuje zawód ( uznawane jest oświadczenie); 

o Oświadczenie podmiotu leczniczego przeznaczonego do udzielania świadczeń 

zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać 

zawód (opcjonalnie); 

o Dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie 

umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza (uznawane jest oświadczenie); 

o Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia 

specjalizacyjnego – ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca 

reprezentowany jest przez pełnomocnika; 

o Dwa zdjęcia 

III. Uwagi: 

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język 

polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie 

Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania 

ustalany jest telefonicznie. Kontakt: 

Dział Kadr tel. 94 340 67 48, e-mail kadry@szgichp.med.pl lub 

Sekretariat tel. 94 34 09 542, e-mail sekretariat@szgichp.med.pl  

https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Wniosek-W2F-2021.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/o%C5%9Bw.-o-stanie-zdrowia-1.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/o%C5%9Bw.-o-stanie-zdrowia-1.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/o%C5%9Bw.-o-stanie-zdrowia-1.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/o%C5%9Bw.-o-stanie-zdrowia-1.pdf
mailto:kadry@szgichp.med.pl
mailto:sekretariat@szgichp.med.pl

