
Niebezpieczne „uproszczenia” Ministra Zdrowia 

Zasady postępowania OIL w procedurze przyznawania prawa 

wykonywania zawodu w trybie COVID-owym 

adw. Karol Kolankiewicz, radca prawny Leszek Kubicz 
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wprowadzenie 

COVID-owe prawo wykonywania zawodu 

• na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w 

podmiocie leczniczym (art. 7 ust. 2a u.zl.) -> dalej lekarz OZC

• warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza - w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 7 ust. 9 u.zl.) -> dalej 

warunkowe pwz
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kompetencje zawodowe poza RP /UE 

ustawowe wymogi: 

lekarz OZC -> dyplom lekarz uzyskany poza UE / tytuł specjalisty/ co najmniej 

3-letnie doświadczenie zawodowe jako specjalista / pełna zdolność do czynności 

prawnych / nienaganna postawa etyczna / odpowiedni stan zdrowia (art. 7 ust. 2c u.z.l.)

warunkowe pwz -> dyplom lekarza uzyskany poza UE / pełna zdolność do 

czynności prawnych / nienaganna postawa etyczna / odpowiedni stan zdrowia (art. 7 ust. 9 

u.z.l.)

3



kompetencje zawodowe poza RP /UE 

dyplom lekarza / lek. dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich 

studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE (art. 7 ust. 2a 

pkt. 8 u.z.l.) 

lekarz OWC -> dyplom zalegalizowany przez konsula RP / Min. Zdrowia może 

odstąpić od warunku zalegalizowania dyplomów lub duplikatów jeżeli spełnienie tego 

warunku jest niemożliwe lub znacząco utrudnione (art. 7 ust. 2b u.z.l.)!!

warunkowe pwz -> nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomu (art. 7 ust. 11 u.z.l.)

Minister Zdrowia może wystąpić o opinię do konsultanta krajowego / 

wojewódzkiego właściwego w danej dziedzinie medycyny  (art. 7 ust. 2c u.z.l.) 

-> nie musi występować ! ! ! 
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znajomość języka polskiego 

cudzoziemcowi, niebędącemu obywatelem państwa UE przyznaje się prawo 

wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, jeżeli ukończył studia 

medyczne w języku polskim / jeżeli wykazał znajomość języka polskiego 
niezbędną do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty 

potwierdzoną egzaminem z języka polskiego (art. 7 ust. 3 u.z.l.)

lekarz OZC -> wystarczy oświadczenie, że wykazuje znajomość języka 

polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego zakresu czynności 

zawodowych (art. 7 ust. 2a pkt. 1 u.z.l.)    

warunkowe pwz -> nie jest nawet konieczne oświadczenie, że wykazuje 

wystarczającą znajomość języka polskiego (art. 7 ust. 9 u.z.l.)
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praktyczne problemy -> znajomość jęz. polskiego 

tryb badania przesłanki -> rozmowa / test / zdany egzamin / 

zaświadczenie 

kiedy można stwierdzić brak spełnienia przesłanki -> 

uzasadnione podejrzenie / na posiedzeniu ORL

musi być przez cudzoziemca opanowana w odpowiednim stopniu 

umożliwiającym stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii 

medycznej / rozumienie tekstu pisanego / porozumiewanie się z pacjentami, 

lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów 

medycznych / redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii / 

czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej, 

wypisywanie recept oraz skierowań
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praca pod nadzorem 

lekarz OZC -> wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres 1 roku pod 

nadzorem opiekuna - lekarza ze specjalizacją II stopnia lub z tytułem specjalisty w 

danej dziedzinie medycyny -> wyznacza kierownika podmiotu (art. 7 ust. 2g u.z.l.)

warunkowe pwz

- gdy posiada dyplom specjalisty może uzyskać zgodę na samodzielne

wykonywanie zawodu -> przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie 

pod nadzorem lekarza ze specjalizacją II stopnia lub z tytułem specjalisty 
(art. 7 ust. 14 u.z.l.) 

- wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty (art. 7 ust. 10 u.z.l.) 
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praktyczne problemy -> praca pod nadzorem 

nie określono jak taki nadzór ma wyglądać w codziennej pracy 
-> w szczególności, czy lekarz „nadzorca” ma / powinien mieć jakieś obowiązki 

„rejestrowania” czynności nadzorczych 

które czynności / procedury medyczne wymagają uprzedniego 

zaakceptowania przez lekarza „nadzorcę” (może wszystkie)

jak należy postępować w razie przejściowych problemów ze 

sprawowaniem  nadzoru np. choroba, izolacja, kwarantanny „nadzorcy”

kto poniesie odpowiedzialność cywilną / karną 

za błędy -> gdy skutkiem uszkodzenie ciała lub śmierć pacjenta 
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weryfikacja -> praca pod nadzorem 

samorząd lekarski powinien mieć i ma możliwość: 

- potwierdzenia, że lekarz specjalista będzie sprawował 

nadzór np. poprzez domaganie się przedłożenia oświadczenia o objęciu 

nadzorem + informacji w sytuacji zaprzestania sprawowania nadzoru

- zasad sprawowania nadzoru 
np. poprzez zażądanie przedstawienia umowy o udzielanie świadczeń w części dot. 

nadzoru, czy wskazania zasad postępowania w sytuacji np. choroby lekarza nadzorującego

-faktu odbycia pracy pod nadzorem 

np. poprzez domaganie się stosownego zaświadczenia  

- zapoznania się z oceną lekarza nadzorującego co do pracy 

lekarza po upływie okresu nadzoru 
np. poprzez zażądanie przedstawienia recenzji, sprawozdania z nadzoru itp. 
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przyznanie p.w.z. 

stanowcze: „Okręgowa rada lekarska przyznaje adresatowi tej 

decyzji prawo wykonywania zawodu […] w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania decyzji (art. 7 ust. 2e u.z.l.)

dopuszczono odmowę: „W przypadku odmowy przyznania prawa 

wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska niezwłocznie 

informuje o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, 

wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia (art. 7 ust. 2e u.z.l.)
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praktyczne problemy -> procedura 

Minister Zdrowia nie ma obowiązku przekazać izbom lekarskim 

jakichkolwiek posiadanych / uzyskanych dokumentów czy 

informacji na temat lekarza cudzoziemca 

zakaz badania przesłanek (związanie decyzją ?!) 

-> można stwierdzić przeszkody ?!

przy odmowie przyznania pwz -> doręczenie uchwały 

z uzasadnieniem / odrębne pismo do Min. Zdrowia ?! 
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praktyczne problemy -> procedura 

nie jest możliwe rzetelne „sprawowanie pieczy” bez dokumentów 

i w tak krótkim 7-dniowym terminie

przyznać prawo i powołać komisję w kontekście uzasadnionego 

podejrzenia niedostatecznego przygotowania (art. 11 u.z.l.)  

warunkowe pwz wygasa po uchyleniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ?!
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praktyczne problemy -> procedura 

gdy rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w 

ww. trybie (w terminie 7 dni) lub gdy odmówi przyznania tego prawa -

> lekarz cudzoziemiec może wykonywać zawód lekarza 

i „jest uznawany za lekarza lub lekarza dentystę posiadającego 

odpowiednie prawo wykonywania zawodu” (art. 7 ust. 21 u.z.l.). 

numer prawa wykonywania zawodu lekarza jest niezbędny np. 

do wystawienia recepty, skierowania, czy zwolnienia lekarskiego

ubezpieczenie OC nie obejmuje m.in. szkód  wyrządzonych 

przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu 

lub w okresie zawieszenia prawa 

do prowadzenia działalności leczniczej13



DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
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