
 

RYZYKA PRAWNE   

w czasie epidemii / po uchyleniu stanu epidemii  
w związku z przyznanym warunkowym prawem wykonywania zawodu  

 

• Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza 

dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.  

 

• W MOMENCIE OGŁOSZENIA, ŻE USTAŁ STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO / STAN 

EPIDEMII WYGASA WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU - > w takiej sytuacji 

osoba posiadająca ww. warunkowe prawo nie może wykonywać zawodu lekarza / lekarza dentysty 

  

• Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii może odwołać wojewoda (gdy ww. stan był ogłoszony na obszarze 

województwa lub jego części) lub Minister Zdrowia (gdy ww. stan był ogłoszony na obszarze więcej niż jednego województwa – 

tak jest obecnie)   

 

• Lekarz posiadający ww. warunkowe prawo nie może wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym 

wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia i w dokumencie Prawo wykonywania zawodu (ZASADA) 

 

Minister Zdrowia może udzielić lekarzowi (który posiada ww. warunkowe prawo) zgody na wykonywanie zawodu 

poza ww. podmiotem leczniczym - > konieczne jest wydanie przez Ministra Zdrowia kolejnej decyzji 

administracyjnej (WYJĄTEK) 

 

•  Naruszenie powyższego może oznaczać przewinienie zawodowe i odpowiedzialność przed Sądem 

Lekarskim, który może wymierzyć karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu a nawet pozbawienia 

prawa wykonywania zawodu     

 

WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU WYGASA także w przypadku: 

 

a. gdy lekarz uzyska prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentystę na terytorium RP na innej 

podstawie (m.in. po nostryfikacji dyplomu uzyskanego poza UE, zaliczeniu LEW/LDEW, zdaniu egzaminu z języka polskiego); 

 

b.  gdy zostanie wydana przez Ministra Zdrowia decyzja o cofnięciu zgody (gdy Min. Zdrowia uzyska 

wiarygodne informacje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego lekarza lub lekarza dentystę stanowi zagrożenie dla życia 

lub zdrowia pacjentów) 

 

c. skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej (m.in. na skutek pozbawienia lekarza prawa wykonywania 

zawodu przez sąd lekarski); 

 

d. gdy upłynie okres czasu, na jaki prawo zostało wydane (warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza / 

lekarza dentysty może zostać przyznane na czas określony albo na czas nieokreślony – nie dłuższy niż 5 lat od dnia jego wydania przez 

okręgową radę lekarską); 

 

e. w razie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego lekarza / lekarza dentysty (na mocy 

orzeczenia sądu powszechnego – gdy uzna, że danej osobie potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (np. z powodu choroby 

psychicznej, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa lub narkomanii albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych) lub też gdy dana osoba  

nie jest w stanie kierować swym postępowaniem); 

 

f.  gdy lekarz / lekarz dentysta złoży oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa (najpierw okręgowa rada 

lekarska weryfikuje, czy oświadczenie zostało złożone przez konkretnego lekarza); 

 

g. śmierci lekarza albo lekarza dentysty (m.in. po wpływie do okręgowej izby lekarskiej odpisu skróconego aktu zgonu 

danego lekarza). 

W KAŻDEJ Z WW. SYTUACJI osoba posiadająca ww. warunkowe prawo  

NIE MOŻE WYKONYWAĆ ZAWODU LEKARZA / LEKARZA DENTYSTY 

 

• Wykonywanie zawodu lekarza (udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu)  

po wygaśnięciu ww. warunkowego prawa – może stanowić przestępstwo z art. 58 ust. 2 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05 grudnia 1996r., za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia 

wolności albo kara pozbawienia wolności do roku     


