
  

P O D S T A W O W E  W Y M O G I   

k o n i e c z n e  d o  u z y s k a n i a  p r a w a  w y k o n y w a n i a  z a w o d u  

 

 PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU  

NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH,  

okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

 

WARUNKOWE PRAWO  

WYKONYWANIA ZAWODU 

jakie przepisy art. 7 ust. 2a) – 2k)  

ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

art. 7 ust. 9 - 22  

ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 

podstawowe 

dokumenty 

1. zaświadczenie od podmiotu leczniczego:  

- wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego  

- okres planowanego zatrudnienia  

- zakres czynności zawodowych (musi być zgodny z posiadanym tytułem 

specjalisty w określonej dziedzinie medycyny) 

 

2. decyzja Ministra Zdrowia 

   

3. uchwała okręgowej rady lekarskiej 

   

1. decyzja Ministra Zdrowia  

  

2. uchwała okręgowej rady lekarskiej   

status lekarza dyplom lekarza / lekarza dentysty  

potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów,  

wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej    

dyplom lekarza / lekarza dentysty  

potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów,  

wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej    

 

potwierdzenie 

znajomości języka 

polskiego 

 

konieczne złożenie oświadczenia, że wykazuje znajomość języka 

polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu 

czynności zawodowych 

 

nie ma wymogu składania oświadczenia  

o znajomości języka polskiego  



potwierdzenie 

doświadczenia 

zawodowego 

 

dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym 

państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

 

 

nie ma wymogu  

posiadania tytułu specjalisty  

co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe  

w danej dziedzinie medycyny  

-> uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie 

zaświadczenia od podmiotu leczniczego 

 

nie ma wymogu posiadania  

doświadczenia zawodowego  

inne  

konieczne wymogi 

pełna zdolność do czynności prawnych pełna zdolność do czynności prawnych 

 

odpowiedni stan zdrowia  

pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty 

odpowiedni stan zdrowia  

pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza  

albo lekarza dentysty 

 

nienaganna postawa etyczna nienaganna postawa etyczna 

uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu 

lekarza 

 

uchwała okręgowej rady lekarskiej 

 

uchwała okręgowej rady lekarskiej  

 

wyłącznie w okresie  

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat  

(może być przyznane na krótszy okres czasu  

np. na 6 miesięcy, na 1 rok) 

wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat  

(może być przyznane na krótszy okres czasu  

np. na 6 miesięcy, na 1 rok) 

podstawowe 

obowiązki po wpisie 

na listę członków  

Lekarz ma obowiązek: 

 

1. przestrzegać zasad etyki lekarskiej 

 

2. przestrzegać przepisów  

związanych z wykonywaniem zawodu lekarza 

 

3. stosować się do uchwał organów izb lekarskich  

 

4. uiszczać w każdym miesiącu składkę członkowską  

na rzecz izby lekarskiej 

    

5. zawiadomić okręgową radę lekarską o zmianie danych,  

w szczególności o zmianie miejsca pracy, numeru telefonu lub adresu 

Lekarz ma obowiązek: 

 

1. przestrzegać zasad etyki lekarskiej 

 

2. przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem 

zawodu lekarza 

 

3. stosować się do uchwał organów izb lekarskich.  

 

4. uiszczać w każdym miesiącu składkę członkowską na 

rzecz izby lekarskiej 

    

5. zawiadomić okręgową radę lekarską o zmianie danych,  

w szczególności o zmianie miejsca pracy, numeru telefonu 



poczty elektronicznej (w terminie 30 dni)  

oraz o utracie dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu” 

 

lub adresu poczty elektronicznej (w terminie 30 dni)  

oraz o utracie dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu” 

 

podstawowe 

uprawnienia  

Lekarz ma prawo: 

 

1. do informacji o działalności izb lekarskich 

 

2. korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia 

zawodowego, ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu 

lekarza 

 

3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w 

sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza 

 

4. korzystać ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności 

samopomocowej 

 

Lekarz ma prawo: 

 

1. do informacji o działalności izb lekarskich 

 

2. korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie 

doskonalenia zawodowego, ochrony właściwych 

warunków wykonywania zawodu lekarza 

 

3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb 

lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem 

zawodu lekarza 

 

4. korzystać ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz 

działalności samopomocowej 

 

wygaśnięcie prawa 

wykonywania zawodu 

lekarza 

prawo wykonywania zawodu wygasa: 

 

1. gdy minie okres czasu, na który zostało wydane 

 

2. 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) 

 

3. gdy dojdzie do skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej 

(m.in. po otrzymaniu od podmiotu leczniczego powiadomienia o rozwiązaniu umowy o 

pracę, jeżeli w terminie miesiąca od dnia rozwiązania tej umowy lekarz nie poinformuje 
okręgowej izby lekarskiej o legalnym wykonywaniu zawodu w innym podmiocie  

/  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 

 / na skutek pozbawienia prawa wykonywania zawodu – wyrok sądu lekarskiego) 

 

4. 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) 

 

prawo wykonywania zawodu wygasa: 

 

1. gdy minie okres czasu, na który zostało wydane 

 

2. 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) 

 

3. 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) 

 

4. skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej 

(m.in. na skutek pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu – 

wyrok sądu lekarskiego) 

 

5. 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 



5. gdy lekarz / lekarz dentysta zrzeknie się  prawa 

 

6. na skutek śmierci lekarza albo lekarza dentysty  

 

psychicznej, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa lub narkomanii albo 

innego rodzaju zaburzeń psychicznych lub też gdy dana osoba  nie jest w 

stanie kierować swym postępowaniem) 

 

6. gdy lekarz / lekarz dentysta zrzeknie się prawa 

 

7. na skutek śmierci lekarza albo lekarza dentysty  

 

skutki wygaśnięcia / 

zawieszenia prawa   

lekarz, któremu wygasło prawo wykonywania zawodu  

nie może go wykonywać w jakiejkolwiek formie   

 

lekarz, któremu wygasło prawo wykonywania zawodu  

nie może go wykonywać w jakiejkolwiek formie   

zarobkowe udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na 

rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu po wygaśnięciu prawa 

wykonywani zawodu stanowi przestępstwo 

 

zarobkowe udzielanie świadczeń zdrowotnych 

polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu 

po wygaśnięciu prawa wykonywani zawodu stanowi 

przestępstwo  

 

za ww. przestępstwo grozi kara grzywny,  

kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku 

za ww. przestępstwo grozi kara grzywny,  

kara ograniczenia wolności  

albo kara pozbawienia wolności do roku 

lekarz zawieszony przez sąd lekarski  

w prawie wykonywania zawodu  

nie może wykonywać zawodu w żadnej formie 

lekarz zawieszony przez sąd lekarski  

w prawie wykonywania zawodu  

nie może wykonywać zawodu w żadnej formie 

 

 Z A S A D Y  I  O G R A N I C Z E N I A    

p o  u z y s k a n i u  p r a w a  w y k o n y w a n i a  z a w o d u   

  

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU  

NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI 

ZAWODOWYCH,  

okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

 

 

WARUNKOWE PRAWO  

WYKONYWANIA ZAWODU 



zakres pracy dopuszczalne jedynie w „zakresie czynności zawodowych” wskazanych w ww. 

zaświadczeniu podmiotu + w decyzji Min. Zdrowia  

+ w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza”  

 

wyłącznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego  

lub stanu epidemii 

 

wyłącznie w podmiotach leczniczych przeznaczonych do udzielania 

świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 

 

praca pod nadzorem lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych przez okres 1 roku  

wyłącznie pod nadzorem innego lekarza (opiekuna) 

 

przez cały okres pracy  

lekarz bez specjalizacji może udzielać świadczeń zdrowotnych  

wyłącznie pod nadzorem innego lekarza  

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

 

opiekunem może być wyłącznie lekarz posiadający specjalizację II stopnia  

lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny 

 

w przypadku gdy lekarz ma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 

specjalisty, może on uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie 

zawodu. (konieczna decyzja Min. Zdrowia + uchwała okręgowej rady lekarskiej) 

 

lekarza nadzorującego (opiekuna) wyznacza kierownik podmiotu  

  

gdy lekarz ma zgodę Min. Zdrowia i okręgowej rady lekarskiej na 

samodzielne wykonywanie zawodu - przez pierwsze 3 miesiące 

zatrudnienia wykonuje zawód pod nadzorem lekarza posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

 

forma zatrudnienia 

 

wyłącznie umowa o pracę z podmiotem, który wydał ww. zaświadczenie  

wskazanym w ww. decyzji Min. Zdrowia  

+ w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza”    

 

 

przepis nie nakazuje wprost zawarcia umowy o pracę   

umowy o pracę na czas określony  

- nie dłuższy niż przyznane prawo wykonywania zawodu   

 

 

czas trwania umowy o pracę / innej umowy   

- nie może być dłuższy niż przyznane prawo wykonywania zawodu   okres trwania umowy / umów może przekraczać 33 miesięcy  

/ można zawrzeć więcej niż 3 umowy  

 

praca  

w określonym 

miejscu 

wyłącznie w miejscu wskazanym w ww. zaświadczeniu podmiotu  

+ wskazanych w decyzji Min. Zdrowia  

+ w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” 

 

wyłącznie w podmiocie  

wskazanym w decyzji Min. Zdrowia  

+ w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” 

 



 

lekarz taki ma obowiązek zgłosić Min. Zdrowia,  

w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został 

zatrudniony - > w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie 

brak ww. zgłoszenia może stanowić podstawę  

do cofnięcia zgody przez Ministra Zdrowia 

 

nie może legalnie wykonywać zawodu poza ww. podmiotem 

leczniczym na terytorium Polski (są 3 wyjątki)  

 

wyłącznie w podmiotach leczniczych  

przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych 

pacjentom chorym na COVID-19 

 

może wykonywać zawód w innym miejscu,  

niż w pierwotnym zaświadczeniu podmiotu i decyzji Min. Zdrowia:  

 1.  gdy Minister Zdrowia wyda nową decyzję – wyrażającą zgodę na 

wykonywanie zawodu przez takiego lekarza w innym podmiocie. Minister może 

wydać taką decyzję wyłącznie na wniosek lekarza / lekarza dentysty, jeżeli 

przedłoży on nowe zaświadczenie, wydane przez inny podmiot leczniczy. W 

treści takiego zaświadczenia musi zostać wykazane, że w podmiocie tym 

występuje „szczególnie duże zapotrzebowanie” na świadczenia zdrowotne 

udzielane przez lekarzy lub lekarzy dentystów; 

2.  gdy Minister Zdrowia skieruje lekarza / lekarza dentystę w drodze 

innej decyzji administracyjnej do pracy w innym podmiocie leczniczym, w 

którym występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 

udzielane przez lekarzy lub lekarzy dentystów; 

3.  gdy lekarz albo lekarz dentysta zostanie skierowany do pracy w 

innym podmiocie przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi.  

 

wyjątkowo Minister Zdrowia (na wniosek lekarza) może w drodze 

osobnej decyzji wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu poza 

podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 

zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19  

 

w ww. decyzji Min. Zdrowia wskazuje inny podmiot,  

w którym dany lekarz będzie wykonywać zawód 

 

lekarz nie może legalnie wykonywać zawodu poza ww. 

podmiotami leczniczymi na terytorium Polski 

podstawowe 

obowiązki podczas 

1. lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym 

przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 

niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia  

1. ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym 

przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 

spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 

uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia  



udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

 

2. lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń 

zdrowotnych, po wyrażeniu zgody przez pacjenta  

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

  

3. wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowanie metody 

leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla 

pacjenta, jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta 

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

  

4. lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu 

przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, 

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 

diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach 

ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu 

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

 

5. lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem 

zawodu, w tym także po śmierci pacjenta  

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

 

 

2. może przeprowadzić badanie lub udzielić innych 

świadczeń zdrowotnych, po wyrażeniu zgody przez pacjenta  

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

  

3. wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowanie 

metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone 

ryzyko dla pacjenta, jest dopuszczalne po uzyskaniu 

pisemnej zgody pacjenta (chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

  

4. ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu 

przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie 

zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 

przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 

zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (chyba, że 

ustawa dopuszcza wyjątek) 

 

5. ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zawodu, w tym także po śmierci pacjenta  

(chyba, że ustawa dopuszcza wyjątek) 

 

odpowiedzialność 

zawodowa 

Lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej przed okręgowym 

rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i okręgowym sądem 

lekarskim -> za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów 

związanych z wykonywaniem zawodu lekarza 

  

Lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej przed 

okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i 

okręgowym sądem lekarskim -> za naruszenie zasad etyki 

lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu 

lekarza 

  

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie może wszcząć 

postępowania jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata 

(Rzecznik odmówi wszczęcia postępowania)   

 

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie może wszcząć 

postępowania, jeżeli od chwili popełnienia czynu  

upłynęły 3 lata 

(Rzecznik odmówi wszczęcia postępowania)   

 

Karalność przewinienia zawodowego ustaje,  

jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat  

(postępowanie zostanie umorzone)  

 

Karalność przewinienia zawodowego ustaje,  

jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat  

(postępowanie zostanie umorzone)  

 



Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza 

zeznań i wyjaśnień w trakcie postępowania w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej lekarzy 

Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez 

lekarza zeznań i wyjaśnień w trakcie postępowania w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy 

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej może wydać postanowienie o 

przedstawieniu lekarzowi zarzutów i skierować wniosek o ukaranie 

lekarza do sądu lekarskiego  

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej może wydać 

postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów i skierować 

wniosek o ukaranie lekarza do sądu lekarskiego  

Sąd lekarski może orzekać kary:  

- upomnienie  

- nagana  

- kara pieniężna 

- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 

organizacyjnych ochrony zdrowia  

- ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza  

- zawieszenie prawa wykonywania zawodu  

- pozbawienie prawa wykonywania zawodu 

Sąd lekarski może orzekać kary:  

- upomnienie  

- nagana  

- kara pieniężna 

- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 

organizacyjnych ochrony zdrowia  

- ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 

lekarza 

- zawieszenie prawa wykonywania zawodu  

- pozbawienie prawa wykonywania zawodu 

 

Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny - nie stanowi doradztwa prawnego  

> w opracowaniu zawarto niezależną ocenę Autora dotyczącą prawnych aspektów analizowanej treści. 

 

opracował: adwokat Karol Kolankiewicz  


