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Co zrobić, 

żeby legalnie 

zatrudnić farmaceutę 

z Ukrainy?

Kancelaria Mariański Group

Łódź
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W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększony ruch na

rynku pracy farmaceutów. Na stronach internetowych

okręgowych izb aptekarskich można spotkać wiele ogłoszeń

dotyczących zatrudnienia magistrów farmacji lub techników

farmaceutycznych. W województwie łódzkim w ciągu niespełna

tygodnia umieszcza się blisko 100 ogłoszeń zatytułowanych „dam

pracę”.

Taka popularność nie może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę

ogólną liczbę aptek w całej Polsce, która obecnie wynosi ok. 17 000.

Właściciele aptek ze względu na braki kadrowe coraz częściej

zwracają więc swoją uwagę na wykwalifikowanych farmaceutów zza

wschodniej granicy.

Rosnące zainteresowanie zatrudnianiem obcokrajowców,

w szczególności pochodzących spoza terytorium UE, skłania do

analizy warunków, na jakich może to nastąpić. Trzeba bowiem

pamiętać, że zarówno sam pobyt obcokrajowca na terytorium Polski,

jak i podjęcie przez niego pracy, muszą być legalne.

W przypadku obcokrajowców, którzy zamierzają podjąć pracę

w zawodzie farmaceuty, sytuacja jest bardziej skomplikowana

i wymaga podjęcia większego wysiłku niż w przypadku zawodów

nieregulowanych. Wynika to głównie z tego, że w Polsce farmaceuci

skupieni są w korporacji zawodowej i samo ukończenie

studiów na kierunku farmacji nie wystarczy, aby podjąć pracę

w zawodzie. Niezbędne jest bowiem uzyskanie prawa do

wykonywania zawodu farmaceuty, które przyznawane jest tylko

wtedy, jeśli osoba która się o nie ubiega spełnia warunki wskazane

w przepisach prawa. Ten sam wymóg dotyczy również

obcokrajowców zainteresowanych zatrudnieniem w Polsce.

ZAPOTRZEBOWANIE NA 
FARMACEUTÓW

ZAWÓD REGULOWANY
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Uzyskanie przez cudzoziemca prawa do wykonywania zawodu

farmaceuty w Polsce wiąże się nie tylko z posiadaniem

odpowiedniego wykształcenia, dodatkowo taka osoba musi się

wykazać odpowiednią znajomością języka polskiego, potwierdzoną

zdanym egzaminem państwowym. Ponadto wykształcenie zdobyte

za granicą musi spełniać standardy obowiązujące na polskich

uczelniach, dlatego wymagana jest nostryfikacja dyplomu.

Krok pierwszy: nostryfikacja dyplomu.

Krok drugi: zdanie egzaminu ze znajomości języka polskiego

w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Krok trzeci: dostarczenie do Okręgowej Izby Aptekarskiej

następujących dokumentów:

 oświadczenia o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na

wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzonego orzeczeniem

lekarskim;

 oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych;

wykazywania nienagannej postawy etycznej i dawania

dotychczasowym zachowaniem rękojmi prawidłowego

wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności zaświadczenie

z KRK, że obcokrajowiec nie był prawomocnie skazany za umyślne

przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;

 oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
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UZYSKANIE PRAWA DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

§ ZDANIEM EKSPERTA

Uchwała o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do
wykonywania zawodu farmaceuty powinna zostać podjęta w ciągu
3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
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Oprócz formalności związanych z wykonywaniem zawodu konieczne

jest również uzyskanie przez obcokrajowca zezwolenia na pracę

w Polsce albo pisemnego oświadczenia pracodawcy

o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy,

jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dopiero po przejściu

tego kroku możliwe jest, aby cudzoziemiec uzyskał wizę krajową,

która uprawnia do legalnego przebywania na terytorium Polski.

Dopełnienie wszystkich formalności przez obcokrajowca nie

powoduje, że automatycznie dochodzi do jego zatrudnienia. Przepisy

prawa wymagają, aby przed rozpoczęciem pracy doszło do zawarcia

umowy (o pracę albo o współpracę), która będzie stanowiła

podstawę zatrudnienia. Właściciele aptek, którzy decydują się na

zatrudnienie magistra farmacji z zagranicy muszą być świadomi, że

także w tym przypadku ciąży na nich obowiązek odprowadzania

zaliczek na podatek dochodowy i składek do ZUS.
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ZEZWOLENIE NA PRACĘ

UMOWA, PODATKI, 
UBEZPIECZENIE

§ ZDANIEM EKSPERTA

Uciążliwe obowiązki jakie trzeba dopełnić, aby zalegalizować pobyt
w Polsce wynikają głównie z tego, że obywatele państw spoza UE
nie posiadają takiego samego statusu, jak mieszkańcy państw
członkowskich w kwestii zatrudnienia w naszym kraju. Trzeba
jednak pamiętać, że zarówno nielegalne zatrudnienie, jak
i wykonywanie zawodu bez uprawnień będzie skutkowało
wydaleniem z kraju.
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 Krok pierwszy: Uzyskanie zezwolenia na pracę lub

zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia

podmiotu mającego zamiar powierzyć wykonywanie pracy

cudzoziemcowi.

 Krok drugi (w przypadku wybrania formy oświadczenia):

przed złożeniem oświadczenia należy uzyskać informację od

starosty o niezaspokojonych potrzebach rynku pracy:

 Krok trzeci: uzyskanie zezwolenia na pracę lub zarejestrowanie

oświadczenia i podjęcie przez cudzoziemca starań o wydanie wizy.

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali 

niniejszy materiał jako informacyjny 

i nie mający charakteru opinii 

lub porady prawnej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią:

kancelaria@marianskigroup.pl

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii,

zakresie praktyki oraz wszystkie alerty możecie

znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej:

www.marianskigroup.pl
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CO POWINIEN ZROBIĆ 
PRACODAWCA

 w PUP należy zgłosić ofertę zatrudnienia na
stanowisku farmaceuty,

 jeśli w przeciągu ok. 14 dni nikt nie zgłosi swojej
kandydatury, to uzyskuje się informację
o niezaspokojonych potrzebach rynku pracy.
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