
ОСНОВНІ ВИМОГИ, 
необхідні для  отримання  права на здійснення професійної діяльністі 

 ПРАВО  НА 
ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

В  КОНКРЕТНІЙ СФЕРІ, 
період та місце роботи 

в закладі охорони 
здоров’я 

УМОВНЕ ПРАВО 
НА ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Нормативно-правові 

документи 

Стаття 7, пункти 2a) - 2k) 

Закону  про професії 

лікаря та стоматолога від 5 

грудня 1996 року  

Стаття  7, пункти  9 - 22 

Наказу про професії лікаря 

та стоматолога від 5 

грудня 1996 року. 

Основні документи 1.довідка від медичної 

установи: 

- перелік організаційних; 

підрозділів медичного 

закладу; 

- період планової 

зайнятості; 

- сфера професійної 

діяльності (повинна 

відповідати званням 

спеціаліста в певній галузі 

медицини); 

2. рішення Міністра 

охорони здоров'я; 

3. постанова районної 

медичної ради. 

1. рішення Міністра 

охорони здоров'я; 

2. постанова районної 

медичної ради. 

Статус лікаря Диплом 

лікаря/стоматолога, що 

підтверджує закінчення не 

менше ніж 5-річного 

навчання, 

виданий державою, що не 

є членом Європейського 

Союзу; 

Диплом 

лікаря/стоматолога, що 

підтверджує закінчення не 

менше ніж 5-річного 

навчання, 

виданий державою, що не 

є членом Європейського 

Союзу; 
Підтвердження знання 

польської мови 

Необхідно подати 

документ, який 

підтверджує знання 

польської мови на рівні,  

достатньому для 

здійснення професійної 

діяльності. 

Немає вимоги подавати 

документ про знання 

польської мови. 

Підтвердження 

професійного досвіду 

Диплом, що підтверджує 

отримання звання 

спеціаліста, виданий не в 

державі-члені 

Європейського Союзу. 

Немає вимоги 

щодо наявності звання 

спеціаліста. 



Не менше 3 років 

професійного досвіду 

в даній галузі медицини, 

 отриманий протягом 5 

років, що безпосередньо 

передують отриманню 

довідки від медичної 

установи. 

Відсутність вимоги щодо 

наявності 

досвіду роботи. 

Інші обов’язкові вимоги Повна дієздатність. Повна дієздатність. 

Стан здоров'я, що 

дозволяє працювати 

лікарем або стоматологом. 

Стан здоров'я, що 

дозволяє працювати 

лікарем або стоматологом. 

Бездоганне етичне 

ставлення. 

Бездоганне етичне 

ставлення. 

Отримання ліцензії на 

практику лікаря 

Постанова районної 

медичної ради. 

Постанова районної 

медичної ради 
Видається на строк не 

більше 5 років 

(може надаватися на 

менший термін 

наприклад, на 6 місяців, на 

1 рік). 

тільки на період 

стану епідемічної загрози 

або стану епідемії. 
Видається на строк не 

більше 5 років 

(може надаватися на 

менший термін 

наприклад, на 6 місяців, на 

1 рік). 
Основні обов'язки після 

внесення до списку 

членів 

Лікар зобов'язаний: 

 

1. підкорятися принципам 

медичної етики; 

2. дотримуватися правил, 

пов'язаних з виконанням 

медичної діяльності; 

3. дотримуватися постанов 

органів лікарських палат; 

4. щомісяця сплачувати 

членські внески 

для медичної палати; 

5.повідомити районну 

медичну раду про зміну 

даних, зокрема про зміну 

місця роботи, номера 

телефону або адреси 

електронної пошти 

(протягом 30 днів) 

та про втрату документа 

«Право на здійснення 

професійної діяльності 

лікаря». 

Лікар зобов'язаний: 

 

1. підкорятися принципам 

медичної етики; 

2. дотримуватися правил, 

пов'язаних з виконанням 

медичної діяльності; 

3. дотримуватися постанов 

органів лікарських палат; 

4. щомісяця сплачувати 

членські внески 

для медичної палати; 

5.повідомити районну 

медичну раду про зміну 

даних, зокрема про зміну 

місця роботи, номера 

телефону або адреси 

електронної пошти 

(протягом 30 днів) 

та про втрату документа 

«Право на здійснення 

професійною діяльністю 

лікаря». 
Основні повноваження Лікар має право: 

1. бути інформованим про 

діяльність медичних палат 

Лікар має право: 

1. бути інформованим про 

діяльність медичних палат 



2. користуватися 

допомогою медичних 

палат у сфері підвищення 

кваліфікації, охорони 

належних умов для 

виконання професійної 

медичної діяльності. 

3. користуватися захистом 

та правовою допомогою 

органів медичної палати з 

питань, пов'язаних з 

виконанням професійною 

медичною медичною 

діяльністю. 

4. користуватися 

соціальними пільгами 

медичних палат та заходів 

самодопомоги. 

2. користуватися 

допомогою медичних 

палат у сфері підвищення 

кваліфікації, охорони 

належних умов для 

виконання професійної 

медичної діяльності. 

3. користуватися захистом 

та правовою допомогою 

органів медичної палати з 

питань, пов'язаних з 

виконанням професійною 

медичною медичною 

діяльністю. 

4. користуватися 

соціальними пільгами 

медичних палат та заходів 

самодопомоги. 
Закінчення терміну дії 

ліцензії на професійну 

діяльність лікаря 

Право на здійснення 

професійною діяльністю  

припиняється: 

1. коли минув строк, на 

який його видано; 

2. коли лікар отримує 

ліцензію на практику 

лікаря/стоматолога на 

території Республіки 

Польща на іншій основі 

(наприклад, після визнання 

диплому, отриманого за 

межами ЄС, складання 

іспиту LEW/LDEW, здачі 

іспиту з польської мови); 

3.при виключенні члена 

районної медичної палати 

зі списку членів 

(наприклад, після 

отримання повідомлення 

від медичної установи про 

розірвання трудового 

договору, якщо протягом 

місяця з дня розірвання 

контракту лікар не 

повідомив районну 

медичну палату про 

законне здійснення 

професійної діяльності 

іншому медичному закладі 

/ коли міністр охорони 

здоров’я приймає рішення 

про відкликання згоди, 

коли міністр охорони 

Право на здійснення 

професійної діяльності 

припиняється: 

1. коли минув строк, на 

який його видано; 

2. коли лікар отримує 

ліцензію на практику 

лікаря/стоматолога на 

території Республіки 

Польща на іншій основі 

(наприклад, після визнання 

диплому, отриманого за 

межами ЄС, складання 

іспиту LEW/LDEW, здачі 

іспиту з пошльської мови); 

3.коли рішення про 

відкликання згоди 

прийнято міністром 

охорони здоров'я (коли 

міністр охорони здоров'я 

отримує достовірну 

інформацію про те, що 

надання медичних послуг 

даним лікарем або 

стоматологом становить 

загрозу життю або 

здоров'ю пацієнтів); 

4. виключення зі списку 

членів обласної медичної 

палати (наприклад, 

внаслідок позбавлення 

лікаря права займатися 

професією - рішення 

медичного суду); 



здоров’я отримує 

достовірну інформацію 

про те, що надання 

медичних послуг даним 

лікарем чи стоматологом 

становить загрозу життю 

чи здоров’ю пацієнтів 

 / в результаті позбавлення 

права займатися 

професією - рішення 

медичного суду); 

4.у разі повної або 

часткової втрати 

дієздатності 

лікаря/стоматолога (за 

рішенням загального суду 

- коли він вирішує, що 

особа потребує допомоги у 

веденні її справ, 

наприклад, через психічне 

захворювання, розумову 

відсталість, пияцтво чи 

наркоманію,  чи інші види 

розладів, психологічні 

проблеми, або коли особа 

не в змозі керувати своїми 

діями); 

5. коли лікар/стоматолог 

відмовляється від права; 

6. внаслідок смерті лікаря 

або стоматолога. 

5. у разі повної або 

часткової втрати 

працездатності 

лікаря/стоматолога 

(за рішенням загального 

суду - коли він вирішує, 

що особа потребує 

допомоги для ведення її 

справ, наприклад, через 

психічне захворювання, 

розумову відсталість, 

пияцтво чи наркоманію чи 

інші психічні розлади, або 

коли особа в змозі 

керувати своїми діями; 

6. коли лікар/стоматолог 

відмовляється від права; 

7. внаслідок смерті лікаря 

або стоматолога. 

Наслідки 

закінчення/призупинення 

дії права 

Лікар, у якого закінчився 

термін дії ліцензії на 

практику, не може 

здійснювати професійну 

діяльність в будь-якій 

формі. 

Лікар, у якого закінчився 

термін дії ліцензії на 

практику, не може 

здійснювати професійну 

діяльність в будь-якій 

формі. 

Надання комерційних 

медичних послуг, що 

полягають у діагностиці 

захворювань та їх 

лікуванні після закінчення 

права на здійснення 

професійної діяльності, є 

злочином. 

Надання комерційних 

медичних послуг, що 

полягають у діагностиці 

захворювань та їх 

лікуванні після закінчення 

права на здійснення 

професійної діяльності, є 

злочином. 

За вчинення 

вищезгаданого 

правопорушення 

здійснюється покарання у 

вигляді  штрафу, 

За вчинення 

вищезгаданого 

правопорушення 

здійснюється покарання у 

вигляді  штрафу, 



обмеження волі або 

позбавлення волі на строк 

до одного року. 

обмеження волі або 

позбавлення волі на строк 

до одного року. 

Лікар відсторонений 

медичним судом 

від здійснення професійної 

діяльності  

не може практикувати в 

будь-якій формі. 

Лікар відсторонений 

медичним судом 

від здійснення професійної 

діяльності  

не може практикувати в 

будь-якій формі. 
 

 

 

ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ 
після отримання права на здійснення професійної діяльністі 

 ПРАВО  НА ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

В  КОНКРЕТНІЙ СФЕРІ, 
період та місце роботи 

в закладі охорони 
здоров’я 

УМОВНЕ ПРАВО 
НА ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Робочий діапазон Допускається лише у 

«сфері професійної 

діяльності», що зазначена у  

вищезгаданому  документі 

медичної установи+ в 

постанові МОЗ 

+ в документі «Право на 

здійснення професійної 

діяльності лікаря». 

Тільки під час надзвичайної 

епідемічної ситуації 

або стані епідемії. 

Тільки в медичних 

установах, які займаються 

наданням медичних послуг 

пацієнтам, хворим на 

COVID-19. 

Робота під наглядом Лікар може надавати 

медичні послуги протягом 1 

року тільки під наглядом 

іншого лікаря (опікуна). 

Протягом усього періоду 

роботи медичні послуги 

може надавати лікар без 

спеціалізації тільки під 

наглядом іншого лікаря 

за спеціальністю ІІ ступеня 

або званням спеціаліста. 
Опікуном може бути тільки 

лікар зі спеціалізацією 2 

ступеня або званням 

спеціаліста в певній галузі 

медицини. 

За наявності у лікаря 

диплому, що підтверджує 

отримання звання 

спеціаліста, він може 

отримати дозвіл на заняття 

цією професією самостійно. 

(необхідне рішення МОЗ + 

постанова районної 

медичної ради). 



Наглядовий лікар (опікун) 

призначається керівником 

медичної установи. 

За наявності у лікаря згоди 

МОЗ та районної медичної 

ради на самостійне 

здійснення професійної 

діяльності - протягом 

перших 3 місяців роботи 

він здійснює професійну 

діяльність під наглядом 

лікаря ІІ ступеня 

спеціалізації або званням 

спеціаліста. 

Форма зайнятості Лише трудовий договір із 

суб’єктом, який видав 

вищезазначений 

сертифікат, що зазначений 

у вищезгаданому рішенні 

міністра охорони здоров'я 

+ в документі «Право на 

здійснення професійної 

діяльності лікаря». 

Положення не вимагає 

укладання трудового 

договору. 

Строкові трудові договори 

- не довше за термін дії 

наданого права на 

здійснення професійної 

діяльності лікаря. 

Термін дії трудового 

договору/іншого договору 

- не може перевищувати 

термін дії наданого права 

на здійснення професійної 

діяльності. Термін дії контракту(ів) 

може перевищувати 33 

місяці 

/ можна укласти більше 3 

договорів. 

Робота 

У визначеному місці 

Тільки в місці, в зазначеній 

вище довідці медичної 

установи 

+ в рішенні міністра 

охорони здоров’я 

+ в документі «Право на 

здійснення професійної 

діяльності лікаря». 

Виключно в організації, що 

зазначена в рішенні 

міністра охорони здоров’я 

+ в документі «Право на 

здійснення професійної 

діяльності лікаря». 
Такий лікар зобов'язаний 

звітувати перед міністром 

охорони здоров'я, 

в якій медичній установі та 

протягом якого  терміну 

працював  (протягом 7 днів 

з дня початку надання 

медичних послуг у цьому 

закладі). 
Відсутність 

вищезазначеного 

повідомлення може бути 

підставою для 

відкликання згоди 

Міністром охорони 

здоров’я. 



Не може легально 

займатися цією професією, 

крім вищезазначених 

медичних установ на 

території Польщі (є 3 

винятки). 

Тільки в медичних 

установах, 

призначених для надання 

медичних послуг 

пацієнтам, які хворіють на 

COVID-19. 
Можна практикувати в 

іншому місці, 

ніж в оригіналі довідки 

медичної установи та в 

рішенні міністра охорони 

здоров’я: 

1.при винесенні Міністром 

охорони здоров'я нового 

рішення - надання згоди на 

практику такого лікаря в 

іншій медичній установі. 

Міністр може винести таке 

рішення лише на вимогу 

лікаря/стоматолога, якщо 

він подає нову довідку, 

видану іншим органом 

охорони здоров’я. Зміст 

такої довідки має свідчити 

про те, що ця медична 

установа має «особливо 

високий попит» на медичні 

послуги, що надаються 

лікарями чи стоматологами; 

2. коли міністр охорони 

здоров'я направляє 

лікаря/стоматолога за 

іншим адміністративним 

рішенням на роботу в іншу 

медичну установу, в якій є 

особливо високий попит на 

медичні послуги, що 

надаються лікарями чи 

стоматологами; 

3. при направленні лікаря 

або лікаря-стоматолога на 

роботу до іншої медичної 

установи по боротьбі з 

епідемією відповідно до ст. 
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року «Про запобігання та 

боротьбу з інфекціями та 

інфекційними 

захворюваннями людей». 

Виключно міністр охорони 

здоров’я (за поданням 

лікаря) може окремим 

рішенням дати згоду на 

здійснення професійної 

діяльності поза медичною 

установою, призначеною 

для надання медичних 

послуг пацієнтам, хворим 

на COVID-19. 

У вищезазначеному 

рішенні міністр охорони 

здоров'я зазначає іншу 

медичну установу, в якій 

практикуватиме лікар. 

Лікар не може на законних 

підставах займатися цією 

професійною діяльністю, 

крім вищезазначених 

медичних установ на 

території Польщі. 

Основні обов'язки під 

час надання медичних 

послуг 

1.лікар зобов'язаний надати 

медичну допомогу в будь-

якому випадку, якщо 

1. лікар зобов'язаний 

надавати медичну 

допомогу в будь-якому 



прострочення її надання 

може призвести до ризику 

загибелі людей, тяжких 

тілесних ушкоджень або 

серйозного погіршення 

здоров'я; 

2. лікар може проводити 

огляд або надавати інші 

медичні послуги за згодою 

пацієнта 

(якщо закон не допускає 

винятку); 

3. Виконання хірургічного 

втручання або 

використання методу 

лікування чи діагностики, 

що створює підвищений 

ризик для пацієнта, 

дозволяється після 

отримання письмової згоди 

пацієнта (якщо 

законодавством не 

передбачено винятку); 

4. лікар зобов'язаний надати 

пацієнту або його 

законному представнику 

доступну інформацію про 

стан його здоров'я, діагноз, 

запропоновані та можливі 

методи діагностики та 

лікування, передбачувані 

наслідки їх застосування чи 

бездіяльності, результати 

лікування та прогноз (якщо 

законодавство не дозволяє 

виняток); 

5.лікар зобов'язаний 

зберігати конфіденційну 

інформацію, яка стосується 

пацієнта та отримана у 

зв'язку з виконанням 

професії, у тому числі після 

смерті пацієнта. 

(якщо закон не допускає 

виняток). 

випадку, якщо 

прострочення її надання 

може призвести до ризику 

загибелі людей, тяжких 

тілесних ушкоджень або 

серйозного погіршення 

здоров'я; 

2. лікар може проводити 

обстеження або надавати 

інші медичні послуги за 

згодою пацієнта 

(якщо закон не допускає 

винятку); 

3. Виконання хірургічного 

втручання або 

використання методу 

лікування чи діагностики, 

що створює підвищений 

ризик для пацієнта, 

дозволяється після 

отримання письмової згоди 

пацієнта (якщо 

законодавством не 

передбачено винятку); 

4. лікар зобов'язаний 

надати пацієнту або його 

законному представнику 

доступну інформацію про 

стан його здоров'я, діагноз, 

запропоновані та можливі 

методи діагностики та 

лікування, передбачувані 

наслідки їх застосування 

або бездіяльності, 

результати лікування та 

прогноз (якщо законом не 

передбачено винятку); 

5. лікар зобов'язаний 

зберігати конфіденційну 

інформацію, яка стосується 

пацієнта та отримана у 

зв'язку з виконанням 

професії, у тому числі після 

смерті пацієнта. 

(якщо закон не допускає 

виняток). 

Професійна 

відповідальність 

Лікар підлягає професійній 

відповідальності перед 

районним омбудсменом з 

професійної 

відповідальності та 

районним медичним судом 

Лікар підлягає професійній 

відповідальності перед 

районним омбудсменом з 

професійної 

відповідальності та 

районним медичним судом 



-> за порушення принципів 

медичної етики та правил, 

пов'язаних з медичною 

професією. 

-> за порушення принципів 

медичної етики та правил, 

пов'язаних з медичною 

професією. 

Уповноважений з 

професійної 

відповідальності не може 

порушувати провадження, 

якщо з моменту вчинення 

діяння пройшло 3 роки 

(Омбудсмен відмовляє у 

відкритті провадження). 

Уповноважений з 

професійної 

відповідальності не може 

порушувати провадження, 

якщо з моменту вчинення 

діяння пройшло 3 роки 

(Омбудсмен відмовляє у 

відкритті провадження). 

Покарання за професійний 

проступок припиняється, 

якщо з моменту його 

вчинення минуло 5 років 

(Провадження буде 

припинено). 

Покарання за професійний 

проступок припиняється, 

якщо з моменту його 

вчинення минуло 5 років 

(Провадження буде 

припинено). 

Подання свідчень та 

пояснень лікарем під час 

провадження щодо 

професійної 

відповідальності лікарів не 

є порушенням медичної 

таємниці. 

Подання свідчень та 

пояснень лікарем під час 

провадження щодо 

професійної 

відповідальності лікарів не 

є порушенням медичної 

таємниці. 

Уповноважений з 

професійної 

відповідальності може 

винести постанову про 

пред'явлення звинувачення 

лікарю та направити 

клопотання про покарання 

лікаря до медичного суду. 

Уповноважений з 

професійної 

відповідальності може 

винести постанову про 

пред'явлення звинувачення 

лікарю та направити 

клопотання про покарання 

лікаря до медичного суду. 

Медичний суд може 

накласти стягнення: 

- попередження; 

- догана; 

- грошовий штраф; 

- заборона виконання 

управлінських функцій в 

організаційних підрозділах 

охорони здоров'я; 

- обмеження сфери 

діяльності при здійсненні 

професійної діяльності в 

сфері медицини; 

- призупинення права на 

здійснення професійної 

діяльності; 

- позбавлення права 

здійснювати професійну 

діяльність. 

Медичний суд може 

накласти стягнення: 

- попередження; 

- догана; 

- грошовий штраф; 

- заборона виконання 

управлінських функцій в 

організаційних підрозділах 

охорони здоров'я; 

- обмеження сфери 

діяльності при здійсненні 

професійної діяльності в 

сфері медицини; 

- призупинення права на 

здійснення професійної 

діяльності; 

- позбавлення права 

здійснювати професійну 

діяльність. 



Ця публікація носить  виключно інформаційний та освітній характер  – вона 

не є юридичною консультацією  (дослідження включає незалежну оцінку 

автора щодо правових аспектів аналізованого змісту). 

Опрацював: адвокат Кароль  Колянкевіч 


