
Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom, 

 którzy uzyskali kwalifikacje poza UE 

 

1. Uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia. 
 
Rodzaje decyzji Ministra Zdrowia: 
- na określony zakres czynności- decyzja Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na wykonywanie 
zawodu, o której mowa w art.7 ust 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określająca 
zakres czynności zawodowych i okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, 
 
- na warunkowe wykonywanie zawodu- decyzja Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na 
wykonywanie zawodu, o której mowa w art.7 ust 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, określająca czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie czy pod nadzorem 
lekarza lub lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. 
 
Decyzja Ministra Zdrowia jest jednym z warunków przyznania przez Okręgową Radę Lekarską 
odpowiedniego prawa wykonywania zawodu. Samo przekazanie do Okręgowej Izby 
Lekarskiej decyzji Ministra Zdrowia, ale bez odpowiedniego wniosku lekarza o przyznanie 
prawa wykonywania zawodu, jest niewystarczające do jego przyznania. 
 
 

2. Złożenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu. 
 
Jaki wniosek należy złożyć? 
Lekarz, który uzyskał kwalifikacje poza UE i zamierza wykonywać zawód na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres 
czynności zawodowych- WNIOSEK W-2E 

Lekarz, który uzyskał kwalifikacje poza UE i zamierza wykonywać zawód na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu- 
WNIOSEK W-2F 

 
Jakie są formy złożenia wniosku? 
Wnioski mogą być wnoszone osobiście, drogą pocztową, przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

 

Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien: 

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem  
osobistym,  lub  uwierzytelniane  w  sposób  zapewniający  możliwość potwierdzenia  pochodzenia  i  
integralności  weryfikowanych  danych  w  postaci elektronicznej; 

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych  
przepisach,  jeżeli  te  przepisy  nakazują  wnoszenie  podań  według określonego wzoru; 

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie, 

Jeżeli  wniosek złożono elektronicznie, dalsza  korespondencja  kierowana jest do strony w ten sam 
sposób. 

https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Wniosek-W2E-2021.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Wniosek-W2F-2021.pdf


Ważne!  

Wniosek musi być podpisany. 

Wnioskodawca musi wskazać adres do korespondencji w Polsce lub w pewnych sytuacjach 
pełnomocnika dla doręczeń w celu ewentualnych działań związanych z uzupełnieniem braków 
formalnych wniosku, chyba że odbywają się one za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Uzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty. 

Do wniosku W-2E: 

- 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; 

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, 

- orzeczenie o stanie zdrowia, 

- dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej 
wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód 
(uznajemy oświadczenie), 

- zaświadczenie od podmiotu leczniczego, potwierdzające zatrudnienie lekarza, 

- dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny 
przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, 

- oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym 
wykonywanie zawodu lekarza (uznajemy oświadczenie), 

- dokumenty określające przebieg I czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego 

- ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika 

- suplement dyplomu 

- dwa zdjęcia legitymacyjne 

Do wniosku W-2F: 

- 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 

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, 

- orzeczenie o stanie zdrowia, 

- dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej 
wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód 
(uznajemy oświadczenie), 

- oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych 
pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód, 

- dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny 
przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, 

https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Wniosek-W2E-2021.pdf
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/Wniosek-W2F-2021.pdf


- dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym 
wykonywanie zawodu lekarza (uznajemy oświadczenie), 

- dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego 

- ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika 

- suplement dyplomu 

- dwa zdjęcia legitymacyjne 

Ważne! 

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. 

 

4. Rozpatrzenie sprawy przez Komisję i przekazanie decyzji Okręgowej Radzie Lekarskiej. 

Jeżeli złożony przez lekarza wniosek o przyznanie PWZ nie ma braków formalnych lub braki  te  zostały  
uzupełnione Komisja ds.  rejestru  i  prawa wykonywania  zawodu, mając  na  uwadze  zasady  określone  
w  k.p.a., prowadzi postępowanie wyjaśniające i dowodowe w celu ustalenia, czy strona spełnia 
przesłanki do  przyznania PWZ,  czy  też  nie  spełnia  wszystkich  przesłanek  i  czy  jest  to 
wystarczającą podstawą do podjęcia uchwały o odmowie przyznania PWZ. 

 
5. Podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Lekarską. 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) ORL rozstrzyga sprawę  w formie 
uchwały o przyznaniu PWZ albo o odmowie przyznania PWZ. 

 

 

 


