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Zatrudnianie lekarzy dent. pochodzących z Ukrainy

2022-03-09
Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalny Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu
medycznego z Ukrainy w Polsce
KOMUNIKAT

MINISTERSTWA ZDROWIA

Notatka dot. projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa - w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce
lekarzy i lekarzy dentystów pochodzących z Ukrainy.
7 marca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk sejmowy 2069).
Projekt przewiduje m.in. zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie
dotyczącym

funkcjonujących

w

niej

dwóch

uproszczonych

trybów

uzyskania

uprawnień

zawodowych:

1. prawa

wykonywania

zawodu

na

określony

zakres

czynności

zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania oraz
2. warunkowego prawa wykonywania zawodu.
Projektowane zmiany tych dwóch trybów polegają na umożliwieniu osobom, które posiadają te
prawa wykonywania zawodu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych
udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny na podstawie projektowanej ustawy (tj. obywatelom ukraińskim). Należy przy
tym zaznaczyć, że ustawa nie przewiduje tworzenia zamkniętej sieci podmiotów leczniczych, które
miałyby zajmować się jedynie pacjentami Ukraińskimi.
Projekt określa, że od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał
kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu
lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe
prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust.
2a pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
art.7 ust.2a pkt.3-5 i 7

2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na
wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu
lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza
albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, na określony

zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w
podmiocie leczniczym, jeżeli spełnia następujące warunki:
3)ma pełną zdolność do czynności prawnych; 4)jej stan zdrowia
pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
5)wykazuje nienaganną postawę etyczną;
7)posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający
ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym
państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom
lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej
Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w
którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na
dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do
dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony
organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.
poz. 938), na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa
wyższego wydano ten dyplom;
Tak więc wymagania stawiane przez ustawę nie obejmowałyby wymogu okreslonego w pkt 1)
ustępu 2a, czyli złożenia przez lekarza starającego się o takie prawo oświadczenia, że wykazuje
znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności
zawodowych.
Do tych lekarzy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 9–14 i ust. 17–22 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
art.7 ust.9-14 i 17-22
9. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie, która
uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich
Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na
wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania
zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli osoba
ta spełnia warunki, o których mowa w ust. 2a pkt 3-5 i 7.
10. W

przypadku

posiadania

przez

osobę,

o

której

mowa

w

ust.

9,

dyplomu

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w ust. 2a pkt 8, osoba ta
może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 14. W
przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, osoba, o której
mowa w ust. 9, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo
lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
11. Od osoby, o której mowa w ust. 9 i 10, nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub
duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów, o których mowa w ust.
2a pkt 7 i 8.

12. Zgody, o której mowa w ust. 9 i 10, udziela minister właściwy do spraw zdrowia, w
drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 9 i 10. Decyzji tej
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy ust. 2c i 2d stosuje się
odpowiednio. W decyzji określa się, czy dana osoba może wykonywać zawód
samodzielnie, czy pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
13. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 12, okręgowa rada lekarska przyznaje
adresatowi tej decyzji warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe
prawo

wykonywania

zawodu

lekarza

dentysty.

Okręgowa

rada

lekarska

przyznaje

warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania
zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w terminie 7 dni od
dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 12, i wpisuje lekarza albo lekarza dentystę,
któremu przyznała warunkowe prawo wykonywania zawodu na listę, o której mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. W dokumencie "Prawo
wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
zamieszcza się informację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym
oraz wskazuje się, czy lekarz albo lekarz dentysta wykonuje zawód samodzielnie, czy pod
nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia
lub tytuł specjalisty. W przypadku odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania
zawodu okręgowa rada lekarska niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw
zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia.
14. Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, o
którym mowa w ust. 13, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez
pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonuje zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
17. Warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, zachowuje ważność
przez okres 5 lat od dnia jego wydania.
18. Warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, wygasa w
przypadku:
1)uzyskania przez lekarza albo lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie;
2)wydania decyzji, o której mowa w ust. 22;
3)skreślenia z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich;
4upływu 5 lat od dnia jego wydania;
5)ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego lekarza albo lekarza dentysty;
6)złożenia przez lekarza albo lekarza dentystę oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa;
7)śmierci lekarza albo lekarza dentysty.
19. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa odpowiednio w ust.
2a albo 9-11, mogą zostać złożone przez wnioskodawcę do ministra właściwego do spraw
zdrowia także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul Rzeczypospolitej
Polskiej przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw
zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez
ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie przesłanych dokumentów, że
wnioskodawca spełnia odpowiednie warunki, o których mowa w ust. 2a albo 9-11, minister
właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2b lub 12, i przesyła
elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 2b
lub 12, konsul ten wydaje wizę, chyba że zachodzą podstawy do odmowy jej wydania.
20. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionych
wątpliwości co do autentyczności dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o
których mowa w ust. 2a albo 9-11, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do

konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie dokumenty te zostały
wydane, lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dokumenty te zostały złożone
zgodnie z ust. 19, z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych dokumentów.
21. W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w
terminach, o których mowa w ust. 2e albo 13, lub gdy odmówi przyznania prawa
wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie
przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może wykonywać
zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust.
2b albo 12, i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego
odpowiednie prawo wykonywania zawodu.
22. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych
informacji, zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego lekarza lub
lekarza dentystę stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, właściwy minister cofa
temu lekarzowi lub lekarzowi dentyście zgodę, o której mowa w ust. 2b albo 9 i 10.
Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
Lekarz albo lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa powyżej,
będzie mógł wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz będzie zobowiązany do
zgłoszenia Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Obywatel
Ukrainy, który będzie posiadał zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie
zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe
prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty będzie mógł wykonywać zawód również poza
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym
na COVID-19 w przypadku: 1) zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu
epidemii lub 2) braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

