Процедура
1. Набір Кандидатів
- Агенція Зайнятості ДКПартнер проводить процедуру набору медичного персоналу
на підставі потреб Замовника та надсилає на вказану адресу електронної пошти
резюме, звіт та необхідні документи, що підтверджують кваліфікацію Кандидата
- протягом 7 днів з дати подання кандидатури, Замовник зобов'язується, у випадку
зацікавленості, зв'язатися з Кандидатом та провести співбесіду
- протягом 7 днів з дати проведення співбесіди Замовник інформує Координатора з
маркетингу та набору персоналу Агенції Зайнятості ДКПартнер про рішення, що
стосується можливості співпраці з Кандидатом
1. Працевлаштування Кандидата
Роботодавець
Агенція
Підготовка договору та направлення до
Кандидата
Переговори та виділення умов співпраці підтримка
з Кандидатом
Підписання договору з Кандидатом
Визначення з терміном та місцем
проведення
нострифікаційного
екзамену
Допомога
при
підготовці
пакету
Оплата екзамену нострифікації в документів
визначений Агенцією термін

Зв’язок з Кандидатом

Позитивний результат екзамену
(отримання результату екзамену від 14 днів з дати екзамену )
Пошук місця проживання для Кандидата
Підписання договору оренди квартири
для Кандидата
Довідка про працевлаштування члена

Пошук школи/дитячого садочка для

сім’ї

дитини – допомога в підготовці всіх
формальностей пов'язаних з допуском
до об'єкта та поданням документів, що
забезпечують законне перебування
Пошук роботи для подружжя/члена сім’ї
– у випадку намірів спільного приїзду та
перебування у Польщі
Підготовка документів, пов’язаних з
перебуванням та намірами Кандидата
про роботу
Надсилання до Роботодавця пакету
документів потрібних для легального
працевлаштування та перебування,
разом з інформацією, що стосується
місця та дати їх складання

- Замовник надсилає проект договору до Кандидата на зазначену електронну адресу
(договір повинен бути складений, у випадку з іноземцями, на польській мові та рідній
мові іноземця – переклад договору безплатно здійснює Агенція Зайнятості ДК
Партнер протягом двох денного терміну від отримання умови на пошту
Координатора)
Важливо: Агенція Зайнятості ДК Партнер не несе відповідальність за зміст
запропонованого Роботодавцем договору
Кандидат підписує договір або обговорює зміни до змісту безпосередньо з
Роботодавцем
- Агенція Працевлаштування ДК Партнер вживає заходи, згадані в угоді, тобто:
• Пошук місця проживання для Кандидата;
• Пошук дитячого садка/школи для дітей;
• Підтримка при пошуку місця роботи для подружжя/одного з членів сім’ї
• Підготовка документів, пов’язаних з легальним перебуванням - у випадку
іноземців (вартість візи покриває Кандидат або Роботодавець – це
індивідуально зазначається в договорі сторонами)
• Підтримка Кандидата протягом процесу нострифікації диплому, допомога при
підготовці документів (переклад відбувається за рахунок Кандидата)
2. Покриття вартості нострифікації
• У випадку лікарів, які не нострифікують диплом, вартість покриваєж
роботодавець. Актуальна ставка за проведення нострифікаційного процесу 2700 злотих.
3. Підтримка після працевлаштування
Залишаємося в постійному контакті з Роботодавцем після працевлаштування
Кандидата. Ми перевіряємо рівень задоволеності Клієнта, підтримуємо в
процедурних питаннях.

4. ГАРАНТІЯ
Агенція Зайнятості ДК Партнер надає письмову гарантію (пункт з договору).
Якщо очікування Роботодавця не виконуються після встановлення трудових
правовідносин, процедура прийому на посаду здійснюється безкоштовно.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ – ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Згідно із ст. 5 параграфів 1 пункту 2 літ. а також ст. 7 параграфів 1 пункту. 1 літ. c Закону про
професії лікаря і лікаря дантиста, одним з умов отримання прав виконання професії лікаря є
володіння дипломом лікаря, виданого іншою державою, що не членом Європейського
Союзу, за умови, що диплом був визнаний в Польщі відповідно до окремих положень та
відповідає мінімальним вимогам до навчання, встановленим законодавством Європейського
Союзу.
Це положення отримало таке формулювання в 2008 р. у зв'язку з впровадженням положень
Директиви 2005/36/В про визнання професійних кваліфікацій.
В Польщі диплом отриманий за межами Європейського Союзу може біти визнаний рівним з
польським дипломом через шлях нострифікації або на умовах вказаних у міжнародних
договорах.
Існуючі угоди між Польщею та іншими країнами, стосовно визнання освіти для цілей
подальшого навчання, так зване академічне визнання, не впливають на визнання дипломів у
професійних цілях.
Згідно з Постановою Міністерства Охорони Здоров’я видані у минулому довідки
про рівність дипломів лікарів, які були отримані в Міністерстві Охорони Здоров'я на підставі
двосторонніх або різносторонніх міжнародних угод про взаємне визнання освіти, від дня 24
квітня 2008 р., не є основою до надання обмеженого права виконання професії, оскільки
цього виду визнання диплому не підтверджує здійснення мінімальних вимог навчання,
визначених в положеннях Європейського Союзу. З того виходить, що особи, які отримали у
минулому довідку про рівність диплома лікаря, але не отримали до сьогодні на цій підставі
права працювати за даною професією в Польщі, не можуть вже на підставі цієї довідки
отримати права працевлаштування за даною професією. У цій ситуації також необхідне є
визнання диплому в порядку зазначеної нострифікації.
ВАЖЛИВО – ВІД СІЧНЯ 2018 РОКУ
Лікар, незалежно від громадянства, після визнання диплому шляхом нострифікації за
межами Європейського Союзу може клопотатися в Польщі про обмежене право виконання
професії з метою проходження післядипломного стажу і складення Лікарського Державного
Іспиту. Після здійснення цих додаткових умов може клопотатися про право роботи за даною
професією.
ПРОЦЕДУРА НОСТРИФІКАЦІЯ
Агенція Зайнятості ДК Партнер допомагає в приготуванні документів, потрібних для
проведення нострифікації - відповідно до керівних принципів суб'єкта, уповноваженого
проводити процеси нострифікації. Вартість нострифікації покриває Роботодавець,
повернувши суму працівнику. Кандидат зобов’язаний особисто подати документи до
вказаного університету то з’явитися на екзамен у визначений час.

Стандартно необхідні наступні документи:
Кандидат зобов’язаний подати наступні документи:
• Заяву про порушення процедури нострифікації, яка містить:
o Ім’я, прізвище, адресу проживання, номер телефону або електронної
пошти особи, що потребує нострифікації диплому отриманого
закордоном;
o Повна назва отриманих закордоном кваліфікацій або професійну назву;
o Дату отримання диплому;
o Назву країни, в якій протягом навчання, було видано диплом;
o Назву свідоцтва чи диплому, на підставі якого особа, що потребує
нострифікації диплому була прийнята на навчання та отримала диплом, з
датою отримання свідоцтва чи диплому, назвою навчальної установи, яка
видала свідоцтво чи диплом, також назву країни, в якій діє дана
навчальна установа;
o Копію диплому або оригінал диплому для огляду;
o Копію перекладеного диплому через офіційного перекладача, оригінал
для перевірки;
o Копію Додатку про диплом, в якому зазначаються всі предмети, які
пройдені під час навчання, з кількістю годин та кредитів ECTS, оригінал,
доступний для перевірки;
o Копію перекладу додатка на польську мову, засвідчена офіційним
перекладачем із зазначенням усіх предметів, пройдених під час навчання,
кількості годин лекцій та вправ, а також кредитів ECTS, оригінал для
перевірки;
o біографія, підписана та датована.
Кандидат зобов'язаний скласти у визначений Комісією термін комп'ютерний тест, що дає
порівняння ефекту навчання. Тест складається з 120 питань по 6 предметах охоплених
Фінальним Лікарським Екзаменом (інтернатура – 30 питань, хірургія – 20 питань, педіатрія –
20 питань, психіатрія – 20 питань, гінекологія та акушерська справа – 20 питань, медицина
порятунку – 10 питань.
Додатково кожен Кандидат здає екзамен з польської мови, або отримати право
практикуватися як лікар у Польщі.
СТРАХУВАННЯ
У контрактах, укладених з лікарями та аптечними майстрами з країн, що не входять до ЄС,
укладаються статті про відшкодування витрат на ностріфікацію та інші витрати, понесені
роботодавцем, пов'язані з приведенням кандидата на роботу (наприклад, планове
фінансування, витрати, пов'язані з підготовкою документів присяжним перекладачем тощо).
у разі його відставки без надання причини (відмови від роботи) або повідомлення до дати,
зазначеного в договорі (наприклад, через знаходження іншого місця роботи).
Агентство Працевлаштування DK Партнер надає послуги працевлаштування на вказані Клієнтом посади

Професійна послуга працевлаштування

Процес працевлаштування проходить
відповідно до стандартів якості з
дотриманням етики. Замовник отримує

Перевірка та підготовка документів
Кандидатів

Переклад документів
Винайм місця проживання
Пошук дитячого садка/школи для дитини
Кандидата

Пошук місця роботи для другого члена
сім’ї
Візові формальності
Підготовка документів для нострифікації

Гарантія

заявки від кандидатів, які за оцінкою Агенції
Зайнятості ДК Партнер, найкраще
відповідають вимогам зазначеним у т.зв.
профілі.
У піклуванні про високу якість послуг,
перевіряємо автентичність документів, що
засвідчують отриману освіту та кваліфікацію
Передаємо документи на переклад до
офіційного перекладача
Шукаємо від імені Роботодавця відповідне
місце проживання Кандидата
У випадку переїзду, по домовленості з
Кандидатом, шукаємо освітнє
представництво відповідно для дитини,
розміщене якнайближче до місця роботи
когось з батьків
Надаємо підтримку у працевлаштуванні
чоловіка/партнера в одному місці
Допомога у оформленні візових документів
Допомагаємо Кандидату з України при
підготовці пакету документів та підготовці
необхідних формулярів у ході проведення
нострифіаційних заходів
Кожна послуга працевлаштування
передбачає гарантію. Якщо Кандидат не
виконує всіх обов’язків вказаних у договорі,
агенція зайнятості ДК Партнер , безоплатно
проводить поновлений процес
працевлаштування

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ (НОСТРИФІКАЦІЯ ДИПЛОМУ)
І. СУТЬ НОСТРИФІКАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Для підтвердження отримання вищої освіти
на зазначеному рівні
навчання застосовуються законодавча база (Dz. U. z dnia 24 września
2015r, poz. 1467)
Органом, що проводить нострифікацію в випадку нострифікації дипломів
про отримання вищої освіти є рада організаційного органу навчального
закладу (Рада Відділу), що має повноваження для надання компетенції в
окресленому напрямку науки або напрямку мистецтва, що проводить
навчання, включаючи напрямок отримання вищої освіти , закінчення якого
підтверджує отриманий закордоном диплом.

Нострифікація - визнання результатів навчання напр. в Україні з
результатами навчання в Польщі на тих самих умовах. Під час такого
визнання може виявитися так, що є навчальна програмна різниця між
системою навчання в Польщі та Україні. Для цього Кандидат повинен
здати екзамени, яка вирівнює програмну різницю.
Процедура нострифікації на практиці може здаватися проблематичною,
складною та багато вартісною. Наприклад, навчальний заклад, який
проводитиме нострифікацію, може просити про переклад магістерської
роботи (або докторантської) на польську мову.
На практиці процес нострифікації диплому може тривати навіть більше
року.
Можна вибирати місце нострифікації або місце роботи. Якщо лікар має
спеціалізацію, тобто на Україні проходив стажування і працював по
професії має більші можливості для вибору місця. Якщо лікар немає
спеціалізації, повинен буде її зробити в Польщі та обов’язково пройти стаж
після нострифікації
Підготуватися до нострифікації можна на Україні або в Польщі. Нвчальні
заклади мають спеціальні переліки навчальної літератури з медичних
предметів, які полегшують приготування.
Керівник організаційного органу (навчального закладу або відділу), рада
якого проводить нострифікацію, встановлюють величину оплати, яка
передбачує вартість перебування та проведення навчальних дидактичних
занять та проведення екзаменів. Вартість проведення нострифікації
залежить від навчального закладу, але часто визначена в рамках від 2000 зл
– 6000 зл. Зараз вартість нострифікації диплому зазначена в сумі 2700
зл.
________________________________________________________________
__
ІІ. ПРОГРАМНА РІЗНИЦЯ

Під час підготовки документів до острифікаційного екзамену може бути
виявлена програмна різниця між польською та українською системою
освіти. Тоді Кандидат повинен здати додатковий екзамен, щоб вирівняти
програмну різницю і тільки тоді приступає до нострифікаційного екзамену.
___________________________________________________________________________
__
ІІІ. ПІДГОТОВКА ДО НОСТРИФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

1. Для нострифікації потрібні наступні документи:
- Оригінал або копія диплому про отримання вищої освіти + додаток
(додаток повинен містити кількість всіх годин, кількість предметів,
форму зарахування – чи це була оцінка), резюме, Заяву про
підтвердження нострифікаційної процедури – зазвичай документи які
підтверджують кваліфікацію в медичній професії, заяви, право на
виконання роботи по своїй професії – якщо Кандидат володіє таким;
- Копію свідоцтва чи шкільного атестату, на підставі якого особа була
прийнята на навчання, задля отримання диплому про вищу освіту;
- Біографію особи на польській мові;
- Засвідчення (заяву), що диплом отриманий закордоном не проходив
нострифікацію ні в одному польському навчальному закладі.
Всі документи повинні бути перекладені на польську мову через
офіційного перекладача. Може видатися так, що навчальний заклад
потребує ще якогось документу для нострифікації – це виняткові вимоги,
про які Кандидат
дізнається під час підготовчого процесу до
нострифікації.
2. Час підготовки
до нострифікації залежить від знань Кандидата.
Нострифікаційне тестування здається на польській мові, тобто швидше
проходять цю процедуру особи, які знають добре польську мову,
розуміють питання і мають дуже добрі медичні знання. Питання
включають в себе різну медичну діяльність. Кілька питань будуть зі сфери
внутрішніх хвороб, кардіології, гінекології, педіатрії, психіатрії…. Для
приготування можуть допомогти книги та питання з минулих років.
3. Документи можна подавати середньо біля 2-ох разів в місяць до
навчального закладу - але тільки під час академічного навчального року.
Найчастіше рамки складання, це час від жовтня до травня/червня.
Нострифікаційна процедура, тобто підтвердження наданих документів та
термін складання екзамену надається Кандидатові, після подання ним
заяви та документів згідно списку також виплати коштів за
нострифікаційний екзамен.
4. До нострифікації диплому не можна працювати як лікар. Особа, яка здає
нострифікаційний екзамен, обов’язково мусить пройти 13 місячний стаж
(платний або безплатний) або ж подати клопотатися про його скорочення,
якщо є досвід (бувають і такі випадки). Стажист має обмежене право
роботи по своїй професії, не може напр. лікувати пацієнтів, виписувати

рецепти. Особа, що проходить стаж має свого опікуна, тобто лікаря, який
визначений Роботодавцем.
5. В часі підготовки до нострифікації можна працювати на іншій посаді.
Лікар наприклад може працювати асистентом, надавати допомогу при
реєстрації. Під час цього можна вдосконалювати свою польську мову.
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ІV. ЗАГАЛЬНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЕКЗАМЕН (LEP)

Лікарі, які закінчили післядипломний стаж, зобов’язані здати державний
лікарський екзамен (LEP), для того щоб отримати право роботи по своїй
професії. Екзамен організовується Центром Медичної Освіти (СЕМ).
Проходить екзамен в одинадцяти осередках (містах): в Бидгошчи,
Бявимстоку, Гданську, Катовіцах, Кракрві, Любліні, Лодзі, Познані,
Щчеціні, Варшаві і Вроцлаву.
Екзамен проходить у вигляді тестування та складається з 200 завдань (5
можливих для вибору, тільки 1 відповідь правильна. Зміст завдань виникає
з програми стажу. СЕМ має 7 днів від дати екзамену на оголошення
результатів LEP на своїй Інтернет-сторінці. Позитивним для лікаря або
лікаря стоматолога вважається результат не менше 56 % максимальної,
можливої кількості пунктів з тесту. Особи, які здадуть цей екзамен
отримають свідоцтво про скадання LEP (або лікарсько-стоиаологічного
державного екзамену). Натомість, особи, які не здадуть екзамен LEP,
поновно здавати його в наступний визначений термін.
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V. ПІГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Крім LEP-у обов’язковим є Екзамен з польської мови в Головній
Медичній Палаті.
18 січня 2016 р введена в дію новий закон про визнання професійних
кваліфікацій, в яких основною вимогою для всіх лікарів та лікарів
дантистів, які проходили навчання в іншій мові не польській і хотіли б
працювати в Польщі за своєю професією (до цього часу ця вимога була
визначена для іноземців з поза країн Європейського Союзу).
Документи, які потрібно підготувати, аби складати екзамен:

- Заяву про допуск до екзамену
- Копія оригіналу диплому

- Ксерокопія перекладеного на польську мову диплома лікаря
1. Знання польської мови повинно бути на комунікативному рівні.
Кандидат повинен знати медичні терміни та ліки.
2. Кандидат може не мати сертифікату, який підтверджує проходження
курсу польської мови. Кандидат повинен здати екзамен LEP і польську
мову, щоб отримати повне право працювати по своїй професії.
3. Роботодавець може оплатити курси польської мови, але тільки тоді, коли
шукає працівника, який має лікарський стаж в цій професії, має
спеціалізацію. Але Роботодавець не завжди покриває вартість курсів
польської мови – це зазначатиметься в пропозиціях та умовах
працевлаштування. Точно Роботодавець охоче співпрацює з особами, які
знають мову, навіть якщо потребують курсів чи навчання.
4. Польську мову можна вивчити з різних джерел. Почати можна на
Україні – та закінчити без проблем в Польщі. Доступна можливість
навчання через Інтернет. Можливе також навчання польської мови з а
посередництвом Skype.
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