
 

 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                               Wrocław, dnia 18 marca 2022 r. 
 

ZP-ZPSM.966.116.2022.BP 

 

 

 

      Jednostki samorządów terytorialnych 

- województwo dolnośląskie-  

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją geopolityczną w RP wynikająca z inwazji wojsk Federacji 

Rosyjskiej na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne                          

dot. sposobu zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.  

 

Poniżej przestawiam obowiązujące zasady. 

 

 

Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na 

pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego 

i posiadanych dokumentów: 

 
1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności 

zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu 

samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):  

 
a) oświadczenie o znajomości języka polskiego; 

b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych 

zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny; 

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo 

lekarza dentysty; 

e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów 

dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca 

wykonywał/wykonuje zawód; 

f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne 

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma 

co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta 

specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;  



UWAGA: Osoby,  które po 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. 

g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, 

wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub 

legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;   

h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g; 

i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) 

poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach 

merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,  

o których mowa w pkt. g-i,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię; 

j) wypełniony wniosek. 

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 

pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 

zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem): 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo 

lekarza dentysty; 

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów 

dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca 

wykonywał/wykonuje zawód; 

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, 

wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub 

legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;   

e) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt d; 

f) wypełniony wniosek. 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,  

o których mowa w pkt. d-e,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię. 



3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 

pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 

zawodu wyłącznie pod nadzorem): 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo 

lekarza dentysty; 

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów 

dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca 

wykonywał/wykonuje zawód; 

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, 

wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub 

legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;   

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, 

o którym mowa w pkt. d,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię. 

e) wypełniony wniosek. 

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w 

Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod 

linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-

dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce 

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości 

zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:    

 +48 532 455 016; +48 532 455 018; +48 532 088 025; +48 539 141 292 

Pielęgniarki i Położne: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę  

w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych 

dokumentów: 

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli 

posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod 

nadzorem): 

a) oświadczenie o  znajomości języka polskiego; 

b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek 

organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu 

czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem; 

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;  

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 

położnej; 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce


e) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument 

potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany 

przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód; 

f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne 

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma 

co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w 

okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b; 

UWAGA: Osoby,  które po 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. 

g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, 

o którym mowa w pkt. g, w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię. 

h) wypełniony wniosek. 

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 

pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 

zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem): 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;  

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 

położnej; 

c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument 

potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany 

przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód; 

d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne 

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co 

najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie 

pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

UWAGA: Osoby, które po 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. 

e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 



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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,  

o których mowa w pkt. e, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię. 

f) wypełniony wniosek. 

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 

pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie 

zawodu wyłącznie pod nadzorem): 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;  

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 

położnej; 

c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument 

potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany 

przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód; 

d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne 

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy. W przypadku braku posiadania 

co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w 

okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa 

oświadczenie o braku posiadania ww. doświadczenia zawodowego.  

UWAGA: Osoby, które po 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. 

e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana; 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, 

o których mowa w pkt. e,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię. 

f) wypełniony wniosek 

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w 

Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-

poloznej 

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych:  48 539 147 679; +48 883 840 965; +48 539 141 017 

+48 883 840 967 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej


Ratownicy Medyczni: Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w 

Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających 

dorobek zawodowy: 

1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 

jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem): 

 a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego; 

 c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub 

d) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań 

zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie 

zgody; 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, 

o których mowa w pkt. c,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w przypadku udzielenia zgodny na podstawie 

dokumentów, o których mowa w pkt. d  mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-

letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań,  o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. 

ustawy,  uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.  W okresie 6 

miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 

kopię lub dokumenty.   

f) wypełniony wniosek. 

2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem): 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego; 

 c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub 

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych 

ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających 

udzielenie zgody; 

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

kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty,  

 o których mowa w pkt. c,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie 

dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub 

notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w  przypadku udzielenia zgodny na podstawie 

dokumentów, o których mowa w pkt. d  mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-

letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań,  o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. 

ustawy,  uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.  W okresie 6 



miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną 

kopię lub dokumenty.   

f) wypełniony wniosek. 

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w 

Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego 

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości 

zatrudnienia ratowników:  +48 882 790 624; +48 532 455 023 

 

Powyższe informacje w języku ukraińskiemu zamieszczone są na stronie 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-

medycznego-z-ukrainy-w-polsce 

 

 

                                                                                                    Z up. Wojewody Dolnośląskiego 

Iwona Drelichowska-Stopa 

Dyrektor Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
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