
Centrum analityczne międzynarodowej agencji pracy

Migracja zawodowa
ukraińskich lekarzy do Polski:

problemy, perspektywy

Maj 2021



WSTĘP

Sytuacja lekarzy jest trudna w obu krajach. Ukraińscy lekarze 
narzekają na duże obciążenie pracą, chaos w reformie medycznej i 
marne wynagrodzenie za swoją pracę w trudnych warunkach. Od 
początku pandemii na Ukrainie z pracy  zrezygnowało około 75 tys. 
lekarzy. Tylko w styczniu 2021 r. pracę straciło 6000 lekarzy i 
pielęgniarek. 

W niektórych regionach Ukrainy coraz trudniej jest tworzyć zespoły 
medyczne. Polska również cierpi na niedobór lekarzy i stara się 
obsadzić wolne miejsca specjalistami ze Wschodu. Polscy lekarze 
zarabiają nieporównywalnie więcej od ukraińskich, ale protestują też 
przeciwko niskim płacom, grożąc nową falą migracji. Pomimo 
złagodzenia procedur w przyjmowaniu specjalistów zza wschodniej 
granicy, nie należy liczyć na masowy odpływ personelu medycznego 
z Ukrainy.

Specjaliści Centrum analitycznego międzynarodowej agencji 
zatrudnienia Gremi Personal przeanalizowali dane dotyczące 
trendów migracyjnych wśród lekarzy z Ukrainy i wyciągnęli wnioski.
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NIEDOBÓR LEKARZY W POLSCE

W Polsce od lat  brakuje personelu medycznego (68 tys. lekarzy i 40 tys. pielęgniarek). Kraj 
plasuje się najniżej w Europie pod względem dostępności lekarzy (2,4 lekarzy na 1000 
mieszkańców i 5,3 pielęgniarek na 1000 mieszkańców). 

Niedobory lekarzy to wieloletni problem. Bezpośrednio po wejściu Polski do UE lekarze 
wyjechali do krajów Europy Zachodniej, bo w Wielkiej Brytanii czy Niemczech pensje są  
wyższe, a polskie dyplomy uznawane. 

Według badań OECD (maj 2020) w Polsce kształciło się 23 tys. przedstawicieli tego zawodu, 
którzy opuścili Polskę i pracują w krajach zachodnich. Jeśli dodamy więcej Polaków, którzy na 
pewnym etapie swojego życia wyjechali za granicę i otrzymali prawo wykonywania tego 
zawodu, ich liczba wzrośnie do 70 tys.

Powstała tzw. dziura wiekowa, ponieważ znaczna część polskich lekarzy jest w wieku 
emerytalnym. Obecnie średni wiek pielęgniarki to 52 lata, a do 2030 roku będzie to 60 lat. Od 
tego czasu polski system służby zdrowia bezskutecznie próbuje rozwiązać problem 
niedoborów kadrowych. Trudno też uzyskać tytuł doktora na uczelniach medycznych, gdyż 
nie ma wystarczającej ilości profesorów. Większość lekarzy w kraju pracuje w kilku miejscach, 
w publicznych i prywatnych jednostkach i nie ma czasu na żmudną i nisko opłacaną pracę 
naukową. Szpitale, szczególnie te na prowincjach poszukują lekarzy w całej Polsce, często z 
powodu braku specjalistów są zmuszone zamykać całe oddziały. 
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NIEDOBÓR LEKARZY W POLSCE

Koronawirus pogłębia problem braków kadrowych i obnażył problemy polskiej medycyny. 
Pensja polskiego lekarza w wysokości 1,5-2 tys. euro i więcej wygląda atrakcyjnie dla 
ukraińskiego lekarza, ale  nie dla polskich specjalistów, którzy porównują je z innymi krajami 
UE, zwłaszcza Niemcami i Holandią.

W czerwcu 2018 roku polski Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie 
z którą ustalono limit, poniżej którego nie można obniżyć wynagrodzenia podstawowego 
pracownika medycznego. 
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Lekarze mogą zarobić więcej na dyżurach i dzięki 
praktycznie nieograniczonej możliwości pracy 
dodatkowej w prywatnych klinikach lub we własnych 
gabinetach. Narzekają jednak, że pracują prawie całą 
dobę. Ze względu na wyczerpującą pracę podczas 
pandemii i związane z nią ryzyko niektórzy z nich 
przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Kolejne 15 proc. 
lekarzy i 10 proc. pielęgniarek w Polsce planuje 
rezygnację z pracy po pandemii.

W marcu 2020 roku, w środku trzeciej fali pandemii, 3 000 
lekarzy protestowało - z powodu niezadowolenia z płacy 
minimalnej, wypalenia zawodowego i niuansów 
zdawania egzaminów lekarskich potwierdzających 
specjalizację, a związki zawodowe grożą kolejną falą 
migracji. Zagraniczne kliniki oferują polskim lekarzom 10 
000 euro miesięcznie za 38 godzin tygodniowo + dodatki 
za nadgodziny.
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JAKICH LEKARZY ZE WSCHODU POTRZEBUJE POLSKA?

Najpopularniejsze wakaty na specjalistów medycznych 
w Polsce w kwietniu 2021 r.:

Najwyżej płatne specjalizacje medyczne w Polsce
(biorąc pod uwagę średnią medianę proponowanego wynagrodzenia):

Polskie serwisy z ofertami pracy pełne są ogłoszeń o braku lekarzy w różnych regionach kraju. 

Podczas trzeciej fali pandemii do agencji zatrudnienia Gremi Personal napływały zapytania o 
sprowadzenie osób do podjęcia pracy w formie personelu technicznego np. do pobierania 
wymazów, albo ratowników medycznych. Ponadto zwracały się często domy opieki, które 
pilnie potrzebowały opiekunów do opieki nad osobami starszymi.

anestezjolodzy,

terapeuci,

pulmonolodzy,

chirurdzy,

specjaliści chorób zakaźnych,

pracownicy pogotowia ratunkowego,

personel medyczny,

personel techniczny szpitali.

anestetysta,

okulista,

ortopeda,

ortodonci i protetycy,

lekarze medycyny estetycznej.
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PERSPEKTYWY LEKARZY UKRAIŃSKICH

Najpopularniejsze specjalności medyczne na Ukrainie
(stan na kwiecień 2021 r.):

Liczba osób, które odeszły  z systemu opieki zdrowotnej 
na Ukrainie w 2020 roku *:

Ukraińscy lekarze podobnie jak ich polscy koledzy strajkowali w pandemii z powodu niskich 
płac i ciężkiej pracy w bardzo trudnych warunkach wywołanych pandemią. Ukraina ma duży 
problem z odpływem personelu medycznego, jeszcze większy niż w Polsce. Powodem jest nie 
tylko pandemia, ale także początek drugiej fazy reformy służby zdrowia, w wyniku której 
odeszło wielu lekarzy.

Narodowa służba zdrowia Ukrainy wyjaśnia, że   połowa zwolnionych to osoby starsze, a na ich 
miejsce przybyło ponad tysiąc młodych osób. Serwis przyznaje jednak, że na rynku pracy 
brakuje dziś specjalistów.

Z drugiej strony odpływ lekarzy nie oznacza tylko i wyłącznie migracji zarobkowej. Ukraińskie 
agencje rządowe nie prowadzą takich statystyk. Bardzo często ci specjaliści są 
przekwalifikowani lub pracują w prywatnej branży medycznej, uzyskując znacznie wyższe 
zarobki.

 *Według Centrum Statystyki Medycznej Ministerstwa Zdrowia Ukrainy

transplantolodzy,

immunolodzy,

toksykolodzy,

anestezjolodzy.
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6075 22 695
LEKARZY LEKARZY SPECJALISTÓW

(PIELĘGNIARKI, RATOWNICY MEDYCZNI, TECHNICY LABORATORYJNI)



PERSPEKTYWY LEKARZY UKRAIŃSKICH

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia personelu medycznego 
zatrudnionego w placówkach opieki medycznej średniego 
(specjalistycznego) i wyższego (wysokospecjalistycznego) 
(stan na koniec 2020 roku):

Lekarze zajmujący się pacjentami chorymi na Covid-19 otrzymali:

Według danych Państwowej Służby Zdrowia w 2020 roku średnie wynagrodzenie lekarzy 
specjalistów placówek medycznych wyniosło 11 tys. hrywien, pielęgniarek - 9 tys. hrywien, 
młodszych pielęgniarek - ponad 7 tys. 
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dyrektorzy placówek
26 900 UAH (3600 zł);

lekarze
11 tys. hrywien (1500 zł);

przeciętny personel medyczny
9 tys. hrywien (1200 zł);

młodszy personel medyczny
powyżej 7000 UAH (941 zł)

menedżerowie
32.500 UAH. (4400 zł);

lekarze
ponad 21 tysięcy hrywien;

(2800 zł)

pielęgniarki
ponad 18 tysięcy hrywien;

(2400 zł)

młodszy personel medyczny
9.500 UAH. (1270 zł)
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DLACZEGO ZATRUDNIENIE ZAGRANICZNYCH 
LEKARZY W POLSCE SPADA?

Według Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce 
pracuje 1699 lekarzy zagranicznych - z 
Ukrainy (616) i Białorusi (335), Rosji (61) i 
innych krajów.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
informuje, że w ubiegłym roku pracę w 
Polsce znalazło 41 lekarzy z Ukrainy i 11 
pielęgniarek. 

Ministerstwo Zdrowia podało, że na 
początku maja 170 lekarzy zagranicznych 
było zatrudnionych bez nostryfikacji 
dyplomu oraz 16 pielęgniarek. Obecnie 
rozpatruje 403 wnioski, decyzje podjęło w 
sprawie 177, a w 7 przypadkach odpowiedź 
była negatywna.
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Z początkiem nowego roku Polska postanowiła "zwabić" lekarzy ze Wschodu zmianą 
przepisów w celu pokrycia własnego deficytu.

Centrum analityczne Gremi Personal odnotowało rosnące zainteresowanie ukraińskich i 
białoruskich lekarzy, pracą w Polsce w momencie wprowadzenia w życie nowych przepisów 
związanych z zatrudnianiem kadr medycznych.

Lekarzy zagranicznych najbardziej przyciągała możliwość podjęcia pracy od zaraz, bez 
konieczności długotrwałej procedury potwierdzenia dyplomu, która wcześniej trwała od 1,5 do 
2 lat.

Lekarz, który skorzystał z nowego, uproszczonego systemu zatrudnienia, ma takie samo 
prawo jak lekarz bez specjalizacji. Jeżeli jednak w trakcie pracy spełni wszystkie warunki 
niezbędne do uznania pełnego prawa do pracy (nostryfikacja dyplomu, egzamin językowy), 
może kontynuować praktykę jako specjalista. Jeżeli w ciągu 5 lat lekarz nie podejmie próby 
potwierdzenia w dotychczasowym postępowaniu, traci ograniczone prawo wykonywania 
zawodu i musi wyjechać z Polski.



DLACZEGO ZATRUDNIENIE ZAGRANICZNYCH 
LEKARZY W POLSCE SPADA?
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Zakładano, że lekarze będą mogli szybciej podjąć pracę, ale w praktyce 
ich zatrudnienie trwa miesiącami.

Dopuszczeniem do zawodu i kontrolą praktyki lekarza zagranicznego 
zajmuje się Naczelna Izba Lekarska. Na koniec marca do okręgowych 
izb lekarskich wpłynęło zaledwie 29 wniosków o przyznanie 
ograniczonych uprawnień zawodowych, z których 10 uzyskało 
pozytywną opinię, 3 - negatywną, a kolejne są w trakcie rozpatrywania.
Ministerstwo Zdrowia zarzuciło samorządowi lekarskiemu blokowanie 
tego procesu w celu zachowania monopolu. Zamiast tego szefowie 
wojewódzkich rad lekarskich w Polsce podzielili wspólne stanowisko, 
wyjaśniając, że dla bezpieczeństwa pacjentów muszą dokładnie 
sprawdzać dokumenty, ponieważ mają wątpliwości co do 
profesjonalizmu lekarzy z Białorusi czy Ukrainy, a także ich znajomości 
języka polskiego. W końcu specjalizację otrzymują zaledwie po półtora 
roku po ukończeniu szkoły medycznej. W Polsce specjalność uzyskuje 
minimum po 5,6 latach.

Dlatego tak naprawdę nie ma spektakularnych zmian w zatrudnianiu 
lekarzy zagranicznych w Polsce - procedura jest skomplikowana i 
zależna od lokalnych decyzji. Jeśli chodzi o zatrudnienie lekarzy, 
wszystko jest bardzo indywidualne - szanse na znalezienie pracy mają 
ci, którzy udowodnią znajomość języka polskiego, swoje kompetencje 
i posiadają np. polską kartę.

Ponadto podczas kolejnego wybuchu pandemii kierownictwo szpitali 
nie miało czasu na ciągnące się formalności związane z zatrudnianiem 
specjalistów z zagranicy.



WNIOSKI
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W obecnych warunkach nie należy spodziewać się masowego odpływu personelu 
medycznego z Ukrainy do Polski z kilku powodów.

1. Migracja do innego kraju to poważny krok, który polega nie tylko na znalezieniu pracy i 
potwierdzeniu umiejętności zawodowych, ale także na barierach adaptacyjnych i 
integracyjnych. Na przykład: migracja ukraińskiego lekarza do Polski różni się radykalnie od 
migracji polskiego lekarza do Wielkiej Brytanii, który nie musi potwierdzać dyplomu i uczyć 
się języka obcego, bo już go zna. Na Ukrainie i Białorusi nie ma wielu lekarzy z biegłą 
znajomością specjalistycznego języka polskiego.

2. Proces zatrudnienia w Polsce faktycznie spadł na barki samych lekarzy, którzy musieli 
znaleźć odpowiednią placówkę, skontaktować się z dyrektorem w napiętym harmonogramie 
prac pandemicznych i załatwić wszelkie formalności związane z  dokumentacją. Większość 
agencji zatrudnienia nie rekrutuje masowo lekarzy w Polsce ze względu na długotrwałe 
procedury legalizacyjne i brak dużej liczby wniosków z polskich placówek. Z punktu widzenia 
biznesowego ten obszar działalności jest obecnie mało interesujący dla agencji. Dlatego 
niewiele z nich podjęło się tej działaności jedynie te, które spzecjalizują się w zatrudnianiu 
specjalistów, ale nawet tam borykają się ze złożoną procedurą.

3. Również obecnie niemożliwe jest szybkie uzupełnienie niedoboru pielęgniarek, gdyż 
system zatrudnienia dla nich nie został uproszczony. Chociaż, jak podaje Centrum analityczne 
Gremi Personal około  3 tysiące pielęgniarek jest potencjalnie zainteresowanych migracją 
zawodową do Polski z Ukrainy.

4. Obecnie lekarze ukraińscy, którzy znają język polski i planowali zastosować standardowy 
schemat zatrudnienia, niezależnie od specjalizacji medycznej, korzystają z nowej opcji 
uproszczenia procedur. Albo tym, którym trudno jest zbudować karierę medyczną na Ukrainie 
z powodu korupcji w ukraińskich szpitalach. Dotyczy to zwłaszcza młodych początkujących 
lekarzy, którym trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę, i planują wyjechać za granicę po 
zdobyciu wykształcenia. 

5. Ukraina w obecnej sytuacji niedoboru kadr medycznych uwrażliwiła się na ten problem, bo 
szybciej niż Polska może stracić młodych lekarzy, którzy ukończyli ukraińskie uniwersytety 
medyczne i chcą przenieść się na zachód, aby żyć w kraju o stabilnej gospodarce i polityce. Dla 
młodych ludzi uproszczony obecnie system w Polsce jest idealną opcją migracji medycznej. 
Czego skutkiem będzie borykanie się z problemem starzejącego się personelu, podobnie jak 
w Polsce i wywoła to konieczność ściągania kadry medycznej z innych krajów. 



Dane kontaktowe:

Międzynarodowa agencja zatrudnienia

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na terenie całej Polski w zakresie 
uzupełniania braków kadrowych. Zespół naszych ekspertów specjalizuje się w rekrutacji i 
zatrudnianiu obcokrajowców, głównie z Europy Wschodniej.
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Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy prowadzą badania dotyczące migracji zarobkowej 
oraz bieżącej analizy sytuacji gospodarczo – politycznej państw zza wschodniej granicy.

Posiadamy ekspertów, którzy na bieżąco komentują aktualne trendy na międzynarodowym 
rynku pracy w tym polskim, ukraińskim i niemieckim.

Współpracują z nami liczne ośrodki socjologiczne, które pomagają nam w społecznej 
interpretacji gromadzonych przez nas danych na temat ukraińskiej gospodarki i 
ustawodawstwa.
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