Lekarze/Lekarze Dentyści
Poniżej opisany jest system uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/
lekarza dentysty przewidziany wyłącznie dla obywateli Ukrainy. Przy czym nie jest
warunkiem
skorzystania
z
niego
przekroczenie
określonej
granicy
państwowej
w określonym czasie (tj. począwszy od dnia 24 lutego br.). Czyli jedynym warunkiem jest posiadanie
obywatelstwa ukraińskiego. System uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu oznacza
możliwość jego wykonywania na określonych warunkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez
konieczności nostryfikacji dyplomu.
Jeżeli jednak w ciągu tych 5 lat dany lekarz nie nostryfikuje dyplomu na wybranej uczelni lub nie
zda Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, nie może
kontynuować wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w Polsce.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terenie tego państwa przyznaje lekarzom/lekarzom dentystom z Ukrainy dwa rodzaje
uproszczonych systemów dostępu do zawodu:
1. w
 arunkowe prawo wykonywania zawodu dla osób posiadających dyplom lekarza/ lekarza
dentysty oraz tytuł lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskany poza UE
2. w
 arunkowe prawo wykonywania zawodu dla osób posiadających wyłącznie dyplom lekarza/
lekarza dentysty
Prawa te różnią się zasadami wykonywania zawodu. Lekarz specjalista (punkt 1) może być dopuszczony
do samodzielnego wykonywania zawodu po 3miesięcznym okresie pracy pod nadzorem, a lekarz
bez specjalizacji (punkt 2) wykonuje zawód przez cały okres 5 lat pod nadzorem innego lekarza
posiadającego nieograniczone prawo wykonywania zawodu.
Obie kategorie praw umożliwiają zatrudnienie w dowolnym podmiocie leczniczym, zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami.
Ad. 1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł
specjalisty poza UE)
Kto może skorzystać
Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz ukończone studia na kierunku lekarskim/
lekarsko-dentystycznym oraz tytuł specjalisty
KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra zdrowia
Warunki jakie musisz spełnić:
1. p
 osiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich
studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;
5. posiadać tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty
W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić
Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego na stronie
internetowej ministerstwa zdrowia wzoru: www.mz.gov.pl (dokładny adres podamy, jak pojawi się
zakładka), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz
załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:
1. d
 yplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Nie
jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów
lub ich duplikatów;
UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy (np. paszport) lub
inny dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy i nie posiadają oryginału dyplomu
ukończenia studiów mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej
jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na
Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
1. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym
państwie. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille
dyplomów lub ich duplikatów;
UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dyplomu uzyskania tytułu specjalisty mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości
kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu
zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu.
1. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie
powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz
Twój czytelny podpis);
2. wydany przez lekarza, najlepiej lekarza medycyny pracy, dokument poświadczający, że posiadasz
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty. Dokument
ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa
pochodzenia, (pamiętaj dokument 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);
3. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
- 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 Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia
oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub
- dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz):
potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód lekarza lub
lekarza dentysty.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia
Dołącz tłumaczenia wszystkich dokumentów obcojęzycznych 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), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.
Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 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. Wyjątki wskazano powyżej w punkcie 1 i 2.
Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam)
Przebieg postępowania
1. M
 inister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę w formie
decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza
dentysty w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Zgodę wydaje się w formie decyzji,
której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega
wykonaniu od razu (natychmiast) po jej wydaniu;
2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą
kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
3. M
 inister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres
e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;
Ile zapłacisz za wydanie decyzji?
Usługa jest bezpłatna.
KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
1. J eżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na
miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania
zawodu. Lista okręgowych izb lekarskich znajduje się pod następującym linkiem: https://nil.org.pl/
dzialalnosc/izby-okregowe
2. P
 o okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania
zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje
dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty”, w terminie 7 dni (lub 14 w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego)
od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. Okręgowa rada lekarska może poprosić cię o ten
sam komplet dokumentów, które są niezbędne Ministrowi Zdrowia do wydania decyzji. Dlatego też
przygotuj te dokumenty w dwóch egzemplarzach.

3 Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął
bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie
decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady lekarskiej. Jeżeli okręgowa
rada lekarska odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu
wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały zawierającej odmowę przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz
odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Link do Naczelnej Rady Lekarskiej: https://nil.org.pl/
4. J eżeli Naczelna Rada Lekarska utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania
zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej złożysz skargę na tą
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
1. W
 przypadku zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu lekarza/lekarza
dentysty oraz przyznania Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do
samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio
lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty;
2. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
3. P
 rawo wykonywania zawodu przyznane na powyższych zasadach zachowuje ważność przez okres
5 lat od dnia jego wydania.
4. 
Przekazane przez Ciebie dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą
tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia
do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do
Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).
Ad.2. Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy nie posiadają
dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE)
Kto może skorzystać
Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz ukończone studia na kierunku lekarskim/
lekarsko-dentystycznym poza UE
KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia
Warunki jakie musisz spełnić:
1. posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich
studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
4. wykazywać nienaganną postawę etyczną.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty
W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić
Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (strona
internetowa MZ/zakładka, pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail
i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:
1. d
 yplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Nie
jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów
lub ich duplikatów;
UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości
kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu
zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu.
2. o
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie
powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz
Twój czytelny podpis);
3. w
 ydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na
wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty. Dokument ten może być wydany zarówno
przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument
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);
4. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
- 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 Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój
czytelny podpis), lub
- dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz):
potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy
etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód
lekarza lub lekarza dentysty.
Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia
Dołącz tłumaczenia wszystkich dokumentów obcojęzycznych 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), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.
Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 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. Wyjątek wskazano powyżej w punkcie 1.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam)
Przebieg postępowania
1. M
 inister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę w formie
decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza
dentysty w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Zgodę wydaje się w formie decyzji,
której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega
wykonaniu od razu (natychmiast) po jej wydaniu;
2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą
kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
3. M
 inister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres
e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;
Ile zapłacisz za wydanie decyzji?
Usługa jest bezpłatna.
KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
1. J eżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na
miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania
zawodu. Lista okręgowych izb lekarskich znajduje się pod następującym linkiem: https://nil.org.pl/
dzialalnosc/izby-okregowe;
2. P
 o okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania
zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje
dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego)
od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. Okręgowa rada lekarska może poprosić cię o ten
sam komplet dokumentów, które są niezbędne Ministrowi Zdrowia do wydania decyzji. Dlatego też
przygotuj te dokumenty w dwóch egzemplarzach;
3. Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął
bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji
Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady lekarskiej. Jeżeli okręgowa rada
lekarska odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać
zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały zawierającej odmowę przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz
odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Link do Naczelnej Izby Lekarskiej https://nil.org.pl/;
4. J eżeli Naczelna Rada Lekarska utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania
zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej złożysz skargę na tą
uchwałę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
1. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty będziesz wykonywał zawód pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
2. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym.
3. Z
 głoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie.
Zgłoszenia dokonaj za pośrednictwem Systemu Ewidencji Lekarzy (tzw. SEL). Brak dokonania tego
zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie przez Ciebie zawodu
lekarza/lekarza dentysty. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez Ministra Zdrowia.
4. P
 rawo wykonywania zawodu przyznane na powyższych zasadach zachowuje ważność przez okres
5 lat od dnia jego wydania.
5. P
 rzekazane przez Ciebie dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą
tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia
do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić
do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

Pielęgniarki/Położne
Poniżej opisany jest system uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
przewidziany wyłącznie dla obywateli Ukrainy. Przy czym nie jest warunkiem skorzystania z niego
przekroczenie określonej granicy państwowej w określonym czasie (tj. począwszy od dnia 24 lutego
br.). Czyli jedynym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa ukraińskiego. System uproszczonego
dostępu do wykonywania zawodu oznacza możliwość jego wykonywania na określonych
warunkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez konieczności nostryfikacji dyplomu lub ukończenia
studiów w Polsce (licencjat z pielęgniarstwa lub położnictwa). Należy pamiętać, że większość
pielęgniarek i położnych z Ukrainy posiada wykształcenie na poziomie szkoły policealnej, a nie
szkoły wyższej. Czyli mają wykształcenie średnie. Uproszczony system uwzględnia tą specyfikę.
Jeżeli jednak w ciągu tych 5 lat dana pielęgniarka/położna nie nostryfikuje dyplomu (jeżeli
ukończyła na Ukrainie lub w innym państwie trzecim studia) na wybranej uczelni lub nie ukończy
studiów wyższych w Polsce na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo (licencjat) – 3 lata), nie może
kontynuować wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w Polsce.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terenie tego państwa przyznaje pielęgniarkom/położnym z Ukrainy dwa rodzaje uproszczonych
systemów dostępu do zawodu:
1. w
 arunkowe prawo wykonywania zawodu dla osób posiadających dyplom pielęgniarki/położnej
oraz co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego;
2. w
arunkowe prawo wykonywania zawodu dla osób posiadających wyłącznie dyplom
pielęgniarki/położnej
Prawa te różnią się zasadami wykonywania zawodu. Pielęgniarka/Położna z doświadczeniem
zawodowym (punkt 1) może być dopuszczona do samodzielnego wykonywania zawodu po
3 miesięcznym okresie pracy pod nadzorem, a pielęgniarka/położna wyłącznie z tytułem
zawodowym (punkt 2) wykonuje zawód przez cały okres 5 lat pod nadzorem innej pielęgniarki/
położnej posiadającej nieograniczone prawo wykonywania zawodu.
Obie kategorie praw umożliwiają zatrudnienie w dowolnym podmiocie leczniczym, zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami.

Ad.1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej nie wymagające
nostryfikacji dyplomu (samodzielne wykonywanie zawodu)
Kto może skorzystać?
Obywatel Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej (posiada dyplom pielęgniarki lub położnej).
Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić?
Złóż do Ministerstwa Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek (według dostępnego na stronie
internetowej MZ wzoru), pamiętaj podaj w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu)
oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:
1. o
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie
powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis);
2. w
 ydany przez lekarza, najlepiej specjalistę medycyny pracy, dokument poświadczający, że posiadasz
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej (dokument 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). Może pochodzić zarówno od lekarza polskiego,
jak i lekarza z państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego;
3. dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
a) dokument 1:
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
O
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 zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami
prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki
lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać
nazwisko i imię pielęgniarki lub położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz
podpis pielęgniarki lub położnej), lub
b) dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi
pielęgniarka lub położna):
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy
etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje
zawód.

W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową
i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju,
w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)”
( oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia
oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
4. w
 ydany przez właściwy organ dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie
doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio
poprzedzających ubieganie się o zgodę (np. książeczka pracy lub zaświadczenie od
dotychczasowego pracodawcy);

UWAGA! Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić
dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie
dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających
okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy
po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu.
W przypadku braku doświadczenia zawodowego złóż oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że nie posiadam co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka
lub położna zdobytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.”
(oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia
oświadczenia oraz Twój czytelny podpis).
5. 
dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej – nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów oraz posiadanie apostille dyplomów.
UWAGA! Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dyplomu pielęgniarki lub położnej mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości
kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu
zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu.
Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przygotowane przez polskiego
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 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. Wyjątki powyżej w pkt. 4 i 5.
Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą
kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.
Nadesłane dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na
wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów w formie
decyzji administracyjnej wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu
pielęgniarki lub położnej.
Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się w Polsce do okręgowej izby pielęgniarek i położnych
właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia, w celu przyznania warunkowego
prawa wykonywania zawodu. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa
rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci warunkowe prawo wykonywania zawodu i wyda dokument
„prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej ”,
W przypadku odmowy przyznania PWZ obowiązuje procedura identyczna jak opisana w przypadku
lekarzy i lekarzy dentystów.
Gdzie złożyć albo wysłać wniosek?
Wniosek składa się do Ministra Zdrowia:
1. pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
albo
2. osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.
Pamiętaj:
1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach wydawane jest na 5 lat.
2. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym. Ale w dowolnym
podmiocie leczniczym.
3. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu przez pierwsze 3 miesiące
zatrudnienia w zawodzie na terenie Polski, będziesz wykonywał świadczenia pod nadzorem
innej pielęgniarki albo położnej – jeśli posiadasz trzyletnie doświadczenie zawodowe uzyskane
w ciągu ostatnich 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku - po tych trzech miesiącach będziesz
wykonywać zawód samodzielnie.
Ad. 2. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej nie wymagające
nostryfikacji dyplomu (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem)
Kto może skorzystać?
Obywatel Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej (posiada dyplom pielęgniarki lub położnej).
Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić?
Złóż do Ministerstwa Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek (według dostępnego na stronie
internetowej MZ wzoru), pamiętaj podaj w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu)
oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:
1. o
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie
powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis);
2. w
 ydany przez lekarza, najlepiej specjalistę medycyny pracy, dokument poświadczający, że posiadasz
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej (dokument 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). Może pochodzić zarówno od lekarza polskiego,
jak i lekarza z państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego;
3. dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
a) dokument 1:
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
O
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 zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami
prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki
lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać
nazwisko i imię pielęgniarki lub położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz
podpis pielęgniarki lub położnej), lub

b) d
 okument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi
pielęgniarka lub położna):
 okument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy
D
etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje
zawód.

W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową
i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju,
w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)”
(oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia
oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
4. o
 świadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie posiadam co najmniej trzyletniego
doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna zdobytego w okresie pięciu lat
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.” (oświadczenie powinno również zawierać
Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis).
5. d
 yplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej – nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów oraz posiadanie apostille dyplomów.
UWAGA! Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i
przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dyplomu pielęgniarki lub położnej mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości
kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu
zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię
dokumentu.
Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przygotowane przez polskiego
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 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. Wyjątki powyżej w pkt. 5.
Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą
kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.
Nadesłane dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na
wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów w formie
decyzji administracyjnej wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu
pielęgniarki lub położnej.
Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się w Polsce do okręgowej izby pielęgniarek i położnych
właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia, w celu przyznania warunkowego
prawa wykonywania zawodu. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa
rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci warunkowe prawo wykonywania zawodu i wyda dokument
„prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej ”,
W przypadku odmowy przyznania PWZ obowiązuje procedura identyczna jak opisana w przypadku
lekarzy i lekarzy dentystów.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek?
Wniosek składa się do Ministra Zdrowia:
1. pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
albo
2. osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia
Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.
Pamiętaj:
1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach wydawane jest na 5 lat.
2. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym. Ale w dowolnym
podmiocie leczniczym.
3. N
 a podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu możesz wykonywać
zawód wyłącznie pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej przez cały okres 5 lat.

Ratownik medyczny
Należy pamiętać, że co do zasady w Ukrainie ratownik nie jest oddzielnym zawodem medycznym
kształconym i przygotowywanym do zawodu. Ale np. felczerzy, mogą wykonywać czynności
medyczne tożsame z czynnościami ratownika medycznego w Polsce. Z tego powodu w wymogach
dot. dokumentów wskazane są zaświadczenia potwierdzające wykonywanie zadań ratownika
medycznego, a nie konkretny dyplom. Uprawnienie do wykonywania zawodu ratownika
przyznawane jest na 5 lat i jeżeli w tym czasie osoba nie ukończy w Polsce studiów na kierunku
ratownictwo medyczne (licencjat, 3 lata), to po upływie 5 lat nie może kontynuować zatrudnienia.
Kto może skorzystać
Każda osoba (również obywatel Polski), która uzyskała poza terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn.
zm.), może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, jeżeli spełnia następujące
warunki:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2. jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
3. posiada:
a) d
 yplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający
uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego (którego raczej nie będę mieć ratownicy
z Ukrainy, choć mieliśmy np. przypadek ratownika medycznego z obywatelstwem ukraińskim,
ale wykształconego w Rosji na studiach wyższych) lub
b) d
 okumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu
zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat
poprzedzających udzielnie zgody

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić
Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru, pamiętaj,
żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie
niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:
1. D
 yplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokument wydany przez właściwy poświadczający
posiadanie co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań o których mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.), uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę
złożenia wniosku.
UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dyplomu mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości
odwzorowanie dokumentu) lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej
rocznego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań o których mowa w art. 11 ust. 1.
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał
dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
2. D
 okument zawierający opis wykonywanych czynności zawodowych wydany przez właściwy organ
tj. pracodawcę u którego wnioskodawca wykonywał zadania zawodowe, o których mowa w art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2053 z późn. zm.) w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku.
UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską
i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału
dokumentu zawierającego opis wykonywanych czynności zawodowych mogą przedstawić
dokument w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu).
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał
dokumentu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
3. O
 świadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie
powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis).
4. W
 ydany przez lekarza, najlepiej medycyny pracy, dokument poświadczający, że posiadasz stan
zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań zawodowych o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882
i …). Dokument 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). Dokument może
pochodzić zarówno od lekarza polskiego, jak i lekarza z państwa pochodzenia, wtedy jednak musi
być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przygotowane przez tłumacza
przysięgłego.
Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz 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.
Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą
kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.
Nadesłane dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na
wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów oraz
ewentualnej opinii konsultanta krajowego w formie decyzji administracyjnej wyraża zgodę lub
odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.
Gdzie złożyć albo wysłać wniosek
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia
Pamiętaj
Zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego udziela minister właściwy do spraw zdrowia,
w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanej osoby. Decyzji tej nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest podstawą do wykonywania zawodu ratownika
medycznego przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Osoba, która otrzymała zgodę przez ministra
właściwego do spraw zdrowia wykonuje czynności zawodowe pod nadzorem ratownika medycznego
albo lekarza, wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego.
W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych informacji,
zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego ratownika medycznego stanowi
zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister właściwy do spraw zdrowia cofa temu
ratownikowi medycznemu zgodę. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
W przypadku ratowników medycznych nie ma samorządu zawodowego. Zatem procedura przed
Ministrem Zdrowia jest wyłącznym krokiem jaki należy podjąć w celu uzyskania uproszczonego
dostępu do zawodu.
Na stronie internetowej: www.mz.gov.pl powstanie w najbliższym czasie odrębna zakładka
poświęcona pracy personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Będzie prowadzona w języku polskim
i ukraińskim. Tam znajdować się będą wszystkie informacje i dokumenty. W zakładce podane będą
numery telefonów do odpowiednich pracowników MZ i formularz do zadawania pytań. Obie formy
komunikacji w języku polskim.

