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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie, niezb´dnej do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomoÊci
j´zyka polskiego, niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Lekarz, lekarz dentysta b´dàcy obywatelem
paƒstwa innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, ubiegajàcy
si´ o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza
albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany
znaç j´zyk polski w mowie i piÊmie w stopniu umo˝liwiajàcym:
1) stosowanie w mowie i piÊmie prawid∏owej terminologii medycznej, obejmujàcej mianownictwo
anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, stanów metabolicznych, rozpoznaƒ, stanów chorobowych, procedur i zabiegów;
2) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególnoÊci korzystanie z fachowej literatury i piÊmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujàcych wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) porozumiewanie si´ z pacjentami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególnoÊci poprawne
przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie przyst´pnych i zrozumia∏ych dla pacjenta porad i informacji, przekazywanie danych o pacjencie, a tak˝e czynne uczestniczenie w konsyliach
i konsultacjach oraz naradach i szkoleniach zawodowych;
4) redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii oraz czytelne odr´czne prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept
oraz skierowaƒ na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a tak˝e wydawanie orzeczeƒ i opinii
lekarskich.
§ 2. 1. Naczelna Rada Lekarska, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem, przeprowadza egzamin z j´zyka polskiego, zwany dalej „egzaminem”,
dla obywatela paƒstwa innego ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han———————
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.

dlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, zwanego dalej „cudzoziemcem”, na jego
pisemny wniosek i po uiszczeniu op∏aty, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia egzaminowanego cudzoziemca o wpisaniu na list´ egzaminowanych oraz o terminie i miejscu sk∏adania egzaminu,
nie póêniej ni˝ na 14 dni przed terminem egzaminu.
§ 3. 1. Egzamin sk∏ada si´ z czterech sprawdzianów, które obejmujà:
1) cz´Êç A — sprawdzian pisemny — dyktando z noÊnika elektronicznego;
2) cz´Êç B — sprawdzian testowy — rozumienie tekstu mówionego z noÊnika elektronicznego;
3) cz´Êç C — sprawdzian ustny — umiej´tnoÊç czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdajàcego;
4) cz´Êç D — sprawdzian praktyczny — umiej´tnoÊç
symulowanego zbierania wywiadów lekarskich
i udzielania porad pacjentom, a w szczególnoÊci
poprawnego formu∏owania pytaƒ i wypowiedzi na
podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.
2. Komisja egzaminacyjna zalicza poszczególne
sprawdziany, o których mowa w ust. 1, na podstawie
uzyskanej liczby punktów.
3. Do zdania egzaminu niezb´dne jest uzyskanie
w ka˝dym ze sprawdzianów, o których mowa w ust. 1,
co najmniej 55 % liczby punktów mo˝liwych do uzyskania.
4. Wyniki sprawdzianów, o których mowa w ust. 1,
oraz egzaminu umieszcza si´ w protokole, o którym
mowa w art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
5. Przy kolejnych przystàpieniach do egzaminu za
zaliczone uznaje si´ sprawdziany, o których mowa
w ust. 1, które cudzoziemiec zaliczy∏ we wczeÊniejszych przystàpieniach do egzaminu. Przepisy ust. 2—4
i § 4 stosuje si´.
6. Kolejne przystàpienie cudzoziemca do egzaminu mo˝e nastàpiç po up∏ywie co najmniej szeÊciu
miesi´cy od dnia niezdanego egzaminu.
§ 4. 1. Ustala si´ op∏at´ za egzamin w wysokoÊci
400 z∏.
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2. W szczególnych przypadkach Naczelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, mo˝e obni˝yç wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1, albo ca∏kowicie
z niej zwolniç.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

3. Koszty zwiàzane z przeprowadzaniem egzaminu
ponosi Naczelna Rada Lekarska.

———————

§ 5. Naczelna Rada Lekarska wydaje cudzoziemcowi, który zda∏ egzamin, zaÊwiadczenie, którego wzór
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 6. Post´powania w sprawie przeprowadzenia
egzaminu niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia prowadzi si´ na podstawie dotychczasowych przepisów.

Minister Zdrowia: E. Kopacz
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskiego niezb´dnej
do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa
(Dz. U. Nr 205, poz. 1740) oraz rozporzàdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie koniecznego do
wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 145, poz. 1018),
które tracà moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 czerwca 2009 r. (poz. 908)

WZÓR

...................................................................
(piecz´ç Naczelnej Rady Lekarskiej)

ZaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskiego, niezb´dnej
do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Pan/Pani* .......................................................................... syn/córka* ..........................................................................
obywatel/ka ...................................................... data i miejsce urodzenia ....................................................................
posiadajàcy/a dyplom lekarza/lekarza dentysty* wydany w dniu .............................................................................
nr ....................... przez ................................................................. zda∏/a egzamin ze znajomoÊci j´zyka polskiego
przed komisjà egzaminacyjnà, powo∏anà w trybie okreÊlonym rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie, niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomoÊci
j´zyka polskiego, niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. Nr 108, poz. 908).

................................................................
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

...................................................................
(miejscowoÊç i data)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

