
ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ 

ЛІКАРІВ З УКРАЇНИ 
ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ ЛІКАРІВ З УКРАЇНИ У 
ВІДДІЛЕННЯХ ЛІКАРНІ ТА ПРИЙМАЛЬНОМУ 
ВІДДІЛЕННІ. 

   

Фтизіопульмонологічне відділення лікарні в Кошаліні прийме на роботу лікарів 
з України за спеціалізацією захворювання легенів та внутрішні хвороби. 

Потрібне комунікативне знання польської мови. Ми допоможемо Вам зі всіма 
формальними процедурами та отриманням права доступу до професії лікаря 
на території Польщі. 

Зацікавлених просимо звертайтися за наступними телефонами: 

Відділ кадрів: 94 340 67 48, електронна пошта: kadry@szgichp.med.pl  

Секретаріат: 94 340 95 42, електронна пошта: sekretariat@szgichp.med.pl  

 

Приймемо на роботу лікарів з України 

Згідно Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним 

конфліктом у цій країні та спрощенням вимогів, які дають змогу медперсоналу з України 

працювати в Республіці Польща», Фтизіопульмонологічне відділення лікарні в Кошаліні 

ТЕРМІНОВО прийме на роботу лікарів з України за спеціалізацією : захворювання легенів 

та внутрішні хвороби для надання медичних послуг у сфері цілодобової медичної допомоги 

пацієнтам у відділеннях лікарні та приймальним відділенням. 

 

Кандидат має відповідати критеріям, зазначеним Міністерством охорони здоров’я в наказі від 9 

березня 2022 року. Про принципи працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі 

– Міністерство охорони здоров’я – веб-сайт Gov.pl (www.gov.pl ) , тобто: 

1. мати в наявності декларацію про рівень володіння польською мовою, 

2. мати диплом лікаря, що підтверджує завершення принаймні п’ятирічного навчання, 

виданий в країні, яка не є членом Європейського Союзу. Немає вимоги легалізації 

дипломів чи дублікатів та отримання апостиля цих документів; 

3. мати декларацію про повну юридичну дієздатність; 

4. пред'явити медичну довідку, яка підтверджує потрібний для виконання медичних професій 

стан здоров'я; 
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5. мати декларацію або документ, що підтверджує бездоганну професійну поведінку та 

відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, де кандидат 

займається/здійснює свою професію; 

6. мати документ, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий компетентним 

органом даної країни (отриманий за межами ЄС). 

7. особи, які перетнули кордон України з Польщею після 24 лютого 2022 року та пред'явили 

копію документа, що підтверджує перетин кордону, можуть пред'явити документи у 

вигляді однозначної копії (копії документа доброї якості), 

та отримав/отримала дозвіл Міністра охорони здоров’я на роботу за професією 

лікаря/стоматолога на території Республіки Польща, а потім йому надано обмежене право на 

медичну практику в Окружній лікарській палаті. 

I. Для отримання згоди Міністра охорони здоров’я на здійснення професії 

лікаря/стоматолога на території Республіки Польща необхідно: 

Подати власноручно підписану заяву Міністру охорони здоров’я за наявним шаблоном та всі 

необхідні документи для її розгляду: 

1. диплом лікаря/стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ятирічне 

навчання (отриманий за межами ЄС). Немає вимоги легалізації дипломів чи дублікатів та 

апостиля на дипломи чи їх дублікати ; 

2. документ, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий компетентним 

органом даної країни (отриманий за межами ЄС). Немає вимоги легалізації дипломів чи 

дублікатів та апостиля на дипломи чи їх дублікати ; 

3. таку заяву: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих 

свідчень, я заявляю про повну юридичну дієздатність» (заява має містити ім’я та 

прізвище лікаря, місце і дату заяви, розбірливий підпис); 

4. медичну довідку, видану лікарем, що підтверджує стан здоров’я, який дозволяє 

кандидатові виконувати професію лікаря або стоматолога. Ця довідка може бути видана 

як польським лікарем, так і лікарем з країни походження кандидата, але тоді він повинен 

бути перекладений на польську мову присяжним перекладачем (цей документ може бути 

представлений протягом 3 місяців з дати його видачі , що означає, що рішення діє 

протягом трьох місяців з дня його винесення), 

5. наступні документи, що підтверджують бездоганну етичну поведінку лікаря, який 

старається отримати дану посаду: 

а) документ 1: 

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої 

інформації, я заявляю, що я не був покараний за умисний злочин або умисний фіскальний злочин і 

що проти мене не відкрито кримінального провадження у справі умисно вчинененого злочину або 

фіскального злочину, а також про відсутність обставин, які відповідно до Кодексу медичної 

етики та інших нормативно-правових актів у розумінні вимоги, визначеної ст. 5 § 1 пункт 5 

Закону від 5 грудня 1996 року Про професії лікаря та стоматолога, мали б вплив на виконання 

професії лікаря чи стоматолога на території Республіки Польща ». (заява також повинна 

містити прізвище та ім'я, зазначення місця та дати, а також розбірливий підпис), або 

б) документ 2 (якщо його можливо отримати у державі походження лікаря):  

документ, що підтверджує професійну поведінку та відповідність етичним вимогам, виданий 

уповноваженим органом у країні, в якій кандидат займався своєю професією лікаря або 

стоматолога. 

Документи, що подаються Міністру охорони здоров’я, мають супроводжуватися їх 

перекладами польською мовою, виконаними присяжним перекладачем у розумінні Закону від 25 

листопада 2004 року Про професію присяжного перекладача (Дзеннік Устав з 2019 року, ст. 

1326). 

Усі документи необхідно подавати в оригіналі. Копії оригіналів можуть бути подані, якщо їх 

відповідність оригіналу була засвідчена польським нотаріусом чи консулом або представником 



сторони, який виступає в якості уповноваженого , юриста, патентного уповноваженого чи 

податкового радника. 

II. Для отримання умовного права на доступ до професії лікаря необхідно подати заяву до 

Окружної лікарської палати та долучити такі документи: 

o заява W-2F ; 

o дозвіл Міністерства охорони здоров’я , 

o диплом або його дублікат, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ятирічного 

навчання, легалізованого консулом Республіки Польща, компетентним для країни, на 

території якої або в системі вищої освіти якої видано цей диплом; 

o документ, що підтверджує отримання звання спеціаліста; 

o довідка про стан здоров'я, видана лікарем, уповноваженим окремими положеннями 

проводити медичні огляди працівників у сфері профілактичного медичного 

обслуговування працівників, та медичні довідки, видані для цілей, передбачених 

КЗпП ; 

o документ, що підтверджує професійну поведінку та відповідність етичним вимогам, 

виданий уповноваженим органом у країні, де лікар працює або здійснює свою 

професію (приймається заява); 

o заява медичного закладу, призначеного для надання медичних послуг хворим на 

COVID-19, в якій лікар має намір працювати (за бажанням); 

o документ, який підтверджує знання польської мови, в мові та письмі на рівні, який 

дозволить виконувати роботу в сфері медобслуговування ( приймається заява); 

o документи, що вказують на перебіг і тривалість навчання, а також закінчення  

спеціалізації - можлива довіреність, якщо кандидата представляє уповноваженна 

особа; 

o дві фотографії 

III. Увага: 

Усі іноземні документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем на польську мову, а 

також повинні бути представлені оригінали або завірені копії. 

Кожен кандидат отримує запрошення на засідання Реєстрової комісії – термін зустрічі 

встановлюється телефонічно. Контакти: 

Відділ кадрів, тел. 94 340 67 48, електронна пошта  kadry@szgichp.med.pl або 

Секретаріат тел.94 34 09 542, електронна пошта sekretariat@szgichp.med.pl  
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