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WYKAZ SKRÓTÓW

Źródła prawa krajowego

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek hand-
lowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)
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o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

p.a.s.c. – ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 
z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

pr. farm. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 
z późn. zm.)

r.b.l.o.z. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań le-
karskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 74, 
poz. 647)

r.d.z.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 
2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku dosko-
nalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 
Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.)

r.k.b. – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad po-
woływania i finansowania oraz trybu działania komisji bio-
etycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480)

r.o.n.i.w. – rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. 
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwal-
niania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 
wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, 
poz. 192 z późn. zm.)

r.o.w.u. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)
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rozp. LEK – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. 
w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903)

r.p.z.sz.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludz-
kimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)

r.r.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. 
w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 z późn. zm.)

r.r.p.p.k.p. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 239, 
poz. 1739)

r.r.z.d.m. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 177)

r.s.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. 
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 
poz. 26)

r.s.p.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 
2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i leka-
rza dentysty (Dz. U. poz. 1082 z późn. zm.)

r.s.p.z. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 
2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu lecz-
niczego wykonującego działalność leczniczą w rodza-
ju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze 
zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. 
poz. 420)

r.s.s.l. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specja-
lizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utwo-
rzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych (Dz. U. poz. 1536)

r.s.s.z. – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu 
i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202)

i LDEK
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r.s.s.ż. – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 
15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żoł-
nierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służ-
bę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzo-
nym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401)

r.ś.o.s.p. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. 
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te 
środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216 z późn. zm.)

r.w.a.p.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 
2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531)

r.w.k.z. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnia-
nia (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z późn. zm.)

u.b.ż.ż. – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 
z późn. zm.)

u.c.b.a. – ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 621 
z późn. zm.)

u.c.ch.z. – ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 
z późn. zm.)

u.d.l. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryj-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 174)

u.dz.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

u.f.u.s. – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.)

u.i.l. – ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)

u.k.ż. – ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
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u.l.s. – ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 
(Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.)

u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

u.o.z.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.)

u.p.k.t.n. – ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywa-
niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)

u.p.n. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

u.p.o.o. – ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

u.p.p. – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 159 z późn. zm.)

u.p.r.m. – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratowni-
ctwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 
z późn. zm.)

u.p.r.o.p. – ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.)

u.p.s.k. – ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 
(Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.)

u.r.l. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 
z późn. zm.)
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u.r.m. – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

u.r.s.z. – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 
z późn. zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.)

u.s.u.s. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 
z późn. zm.)

u.s.w.ż.z. – ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, 
poz. 593 z późn. zm.)

u.ś.o.z. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.)

u.ś.p.u.s. – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

u.w.m. – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

u.w.t.p.a. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

u.z.ch.z. – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 947)

u.z.i.w. – ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.)

u.z.l. – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 
z późn. zm.)
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u.z.o.z. – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 
z późn. zm.), uchylona

u.z.p.d. – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

u.z.p.p. – ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Źródła prawa unijnego

dyrektywa – dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa oby-
wateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego prze-
mieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkow-
skich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 
i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE 
L 158 z 30.04.2004, s. 77, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, s. 46, z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifika-
cji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, s. 22, 
z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 
2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzi-
nie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 
z 20.12.2006, s. 141)

dyrektywa – dyrektywa Rady 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. do-
tycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw 
i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwa-
lifikacji osób wykonujących zawód lekarza dentysty, łącz-
nie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skuteczne-
go wykonywania prawa przedsiębiorczości i świadczenia 

2004/38/WE

2005/36/WE

2006/100/WE

78/686/EWG
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usług (Dz. Urz. WE L 233 z 24.08.1978, s. 1, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, 
s. 67, z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa Rady 78/687/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. doty-
cząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych w zakresie działalności lekarza den-
tysty (Dz. Urz. WE L 233 z 24.08.1978, s. 10, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, 
s. 76, z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. ma-
jąca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy 
i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i in-
nych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifi-
kacji (Dz. Urz. WE L 165 z 07.07.1993, s. 1, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, 
s. 86, z późn. zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon-
solidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja 
skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) 
– obecnie TFUE

Inne źródła prawa

EKB – Konwencja o ochronie praw człowieka i godności isto-
ty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Kon-
wencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska 
konwencja bioetyczna) z 1997 r., podpisana przez Polskę 
w dniu 7 maja 1999 r., ale nieratyfikowana

EKPC – europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności z 1950 r., ratyfikowana przez Pol-
skę w dniu 19 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284)

KEL – kodeks etyki lekarskiej, przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego 
II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. 
w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, zmieniony uchwa-

78/687/EWG

93/16/EWG
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łą nr 5 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy 
z dnia 20 września 2003 r. (Biul. NRL 2004, nr 1, poz. 84)

MPPOiP – Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych 
z 1966 r., ratyfikowany przez Polskę w dniu 18 czerwca 
1977 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

Regulamin – załącznik do zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora Centrum 
Egzaminów Medycznych z dnia 31 października 2012 r. 
w sprawie Regulaminu Porządkowego Lekarskiego Egza-
minu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Końcowego

uchwała – uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postę-
powania w sprawach przyznawania prawa wykonywania 
zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia re-
jestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biul. NRL 2010, nr 7, 
poz. 130)

Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Zbiory orzecznictwa

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyj-

nego w Krakowie w sprawach karnych
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo-

jewódzkich sądów administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Porządkowy

nr 30/10/VI
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie-

czeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, 

Seria A
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierw-

szej Instancji

Czasopisma

Biul. Inf. – Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej

Biul. NRL – Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
GL – Gazeta Lekarska
GP – Gazeta Prawna
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PiPUE – Prawo i Podatki Unii Europejskiej
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
PTL – Polski Tygodnik Lekarski
St. Iur. – Studia Iuridica
St. Pr.-Ek. – Studia Prawno-Ekonomiczne
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy

Inne skróty

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-
darczej

SLiROZ
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CEM – Centrum Egzaminów Medycznych
CMKP – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
LDEK – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy
LDEP – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
LEK – Lekarski Egzamin Końcowy
LEP – Lekarski Egzamin Państwowy
NIL – Naczelna Izba Lekarska
NRL – Naczelna Rada Lekarska
PAN – Polska Akademia Nauk
PES – Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
PEU – Państwowy Egzamin Umiejętności
PKE – Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Uwaga: artykuły przywoływane w komentarzu bez bliższego okre-
ślenia lub z określeniem „ustawa” są artykułami komentowanej ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). Zarówno jak w usta-
wie, tak i w komentarzu, w przypadku tej samej konstrukcji prawnej uży-
wa się terminu „lekarz”, rozumiejąc przez to również lekarza dentystę.

Dla wygody czytelnika informujemy, że oprócz oficjalnych miejsc 
publikacji, podawanych przy powoływanych w tekście dokumentach, są 
one dostępne także na stronach internetowych wydających je instytucji: 
stanowiska i uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej na stronie interneto-
wej www.nil.gov.pl, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej na stronie www.curia.europa.eu, akty prawa Unii Europejskiej 
na stronie www.eur-lex.europa.eu, a dokumenty Rady Europy na stro-
nie www.coe.int.
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WSTĘP DO I WYDANIA

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pomimo iż obowią-
zuje przeszło dekadę, nie doczekała się dotychczas komentarza. Zasad-
niczą przyczyną tego stanu rzeczy było to, że trwają wciąż prace nad jej 
gruntowną nowelizacją, które wskutek zmiany rządów i w konsekwencji 
zmieniającej się wizji opieki zdrowotnej były wielokrotnie przerywane, 
podejmowane na nowo i jak dotychczas nie doczekały się zakończenia.

Nie oznacza to oczywiście, że ustawa w czasie jej obowiązywania nie 
ulegała zmianom. Takie nowelizacje, mimo że o charakterze doraźnym, 
dokonywały się stale. Miały one przede wszystkim związek z potrzebą 
dostosowywania przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza den-
tysty do zasad wykonywania tych zawodów oraz przepisów dotyczących 
uznawania kwalifikacji ustanowionych w prawie wspólnotowym. Część 
zmian była natomiast konsekwencją przeobrażeń strukturalnych w za-
kresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i – będą-
cej m.in. pochodną tych zmian – reformy zasad finansowania świadczeń 
zdrowotnych ze środków publicznych.

W dniu 23 kwietnia weszła w życie najnowsza nowelizacja ustawy, 
z dnia 12 marca 2008 r., wdrażająca do prawa polskiego postanowienia 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrześ-
nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE 
L 255 z 30.09.2005, s. 22, z późn. zm.). Zmiany te zostały uwzględnio-
ne w niniejszym komentarzu. W międzyczasie do Sejmu wpłynął pakiet 
projektów ustaw reformujących system opieki zdrowotnej, w tym zasady 
wykonywania zawodów medycznych. Trudno jednak oczekiwać szybkie-
go zakończenia prac legislacyjnych. Planowana reforma ma mieć bowiem 
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charakter kompleksowy i wymaga rozpatrzenia kilku projektów ustaw 
łącznie. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż wiele kwestii reguluje się 
po raz pierwszy. Ponadto już wiadomo, że zgłaszane są liczne zastrze-
żenia do projektów, także o charakterze podstawowym, a tempo prac 
nie jest szybkie. W tej sytuacji doświadczenie uczy, że dalsze zwlekanie 
z opublikowaniem komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty może oznaczać odłożenie tej publikacji ad calendas Graecas. Je-
dynym więc racjonalnym wyjściem jest wydanie komentarza i uwzględ-
nienie ewentualnych zmian legislacyjnych w jego wznowieniu.

Warto dodać, że w międzyczasie ukazały się komentarze do innych 
ustaw medycznych, pomimo iż również one podlegały i nadal podlega-
ją stałym modyfikacjom. Przykładem może być wydany przez Wolters 
Kluwer komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz do 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Wiele szczegółowych zagadnień uregulowanych przepisa-
mi ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest przedmiotem arty-
kułów, ukazujących się głównie w periodyku „Prawo i Medycyna”, oraz 
opracowań monograficznych, m.in. wydawanych przez Wolters Kluwer 
w serwisie Prawo i Zdrowie. W szczególności wszechstronnej i pogłębio-
nej analizie poddane zostały różne aspekty odpowiedzialności karnej le-
karza oraz jego odpowiedzialności cywilnej. Autorzy komentarza zało-
żyli więc, że nie będą ponownie omawiać zagadnień, które doczekały się 
już szczegółowej analizy, poprzestając na odesłaniu do nich czytelnika.

Publikacje te jednak nie mogą zastąpić komentarza. Potrzeba wy-
dania oddzielnego komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty wiąże się ze złożonością i wieloaspektowością materii będącej 
przedmiotem regulacji tej ustawy. Podyktowana jest również potrzebą 
wyjaśnienia niektórych przepisów, które nawet wśród prawników rodzą 
wątpliwości interpretacyjne i liczne kontrowersje.

Komentarz jest dziełem prawników, z jednej strony tych, którzy już 
od dawna zajmują się prawem medycznym, zwłaszcza we współpracy 
z izbami lekarskimi, i mają w tym zakresie duże doświadczenie. Z dru-
giej strony w skład zespołu wchodzą doktoranci przygotowujący roz-
prawy doktorskie z prawa medycznego lub europejskiego prawa ochro-
ny zdrowia. Taki dobór autorów stwarza szanse na omówienie zarówno 
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teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wykonywania zawodu leka-
rza, począwszy od warunków przyznawania prawa wykonywania zawodu, 
zasad uznawania kwalifikacji zawodowych, systemu kształcenia przed- 
i podyplomowego, aż do zasad wykonywania zawodu w odniesieniu do 
fundamentalnych praw pacjenta, zasad przeprowadzania eksperymentu 
medycznego, praw i obowiązków lekarzy czy form wykonywania zawo-
du. Podanie zaś w stopce redakcyjnej, którą część komentarza przygo-
towali poszczególni autorzy, umożliwi czytelnikowi dokonanie oceny, 
jak wywiązali się oni z powierzonych im zadań. Niezwykle dynamiczny 
rozwój nauk medycznych oraz praktyki medycznej stawia przez twórca-
mi i komentatorami prawa medycznego ciągłe wyzwania. Pojawiają się 
bowiem coraz to nowe zagadnienia prawne, wymagające rozstrzygnięcia. 
W tym więc sensie komentarz potrzebować będzie z pewnością w przy-
szłości uzupełnienia.

Na płycie CD dołączonej do komentarza znajdują się wszystkie powo-
ływane w tekście akty prawne, Kodeks Etyki Lekarskiej oraz ważniejsze 
uchwały i stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej. W ten sposób autorzy 
starali się ułatwić czytelnikowi dotarcie do źródeł prawa i zasad deonto-
logicznych, w przypadku gdyby informacje na dany temat uwzględnione 
w komentarzu okazały się niewystarczające.

Adresatami komentarza są przede wszystkim lekarze i lekarze den-
tyści, a także przyszli adepci zawodu. Przedstawione w komentarzu zasa-
dy mają charakter powszechny. Dotyczą one wszystkich lekarzy i lekarzy 
dentystów, niezależnie od formy, w jakiej wykonują zawód. Autorzy mają 
nadzieję, że komentarz ten pomoże praktykującym lekarzom w rozwią-
zaniu wielu problemów, z jakimi borykają się w codziennej pracy zawo-
dowej, i ułatwi realizację standardów wymaganych prawem w codziennej 
praktyce medycznej. Wyboru omawianych zagadnień starano się doko-
nać właśnie pod kątem przydatności komentarza do ich potrzeb. Autorzy 
dążyli również do tego, aby tok wywodu był zrozumiały dla osób niepo-
siadających przygotowania prawniczego. Na ile im się to udało, ocenią 
czytelnicy.

Eleonora Zielińska
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WSTĘP DO II WYDANIA

Od czasu ukazania się w 2008 r. I wydania komentarza weszła w ży-
cie, długo oczekiwana, szeroka nowelizacja ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), dokonana ustawą z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
Nr 113, poz. 658), a także wiele innych ustaw kluczowych dla systemu 
ochrony zdrowia, które wprowadziły liczne zmiany m.in. w ustawie o za-
wodzie lekarza. Ograniczając się do najważniejszych z tych ustaw, na-
leży wymienić niezwykle istotną dla praktyk lekarskich ustawę z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 217), ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), 
a także ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, 
poz. 696 z późn. zm.).

W związku z tym wynikła potrzeba przygotowania II wydania ko-
mentarza, zmienionego i zaktualizowanego. Prace nad nim rozpoczęły 
się tuż po ogłoszeniu tekstu ww. ustaw, jednak częste deklarowanie po-
trzeby zmian przez urzędników oraz ustawiczne nowelizacje niektórych 
aktów wykonawczych, np. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, 
oraz długotrwały brak kompletu tych aktów, m.in. w tak kluczowej dla 
nowelizacji kwestii jak lekarski egzamin końcowy, uniemożliwiały sfinali-
zowanie tych prac. Warunki do ich ukończenia stworzyło dopiero wejście 
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w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w spra-
wie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko -Dentystycznego Eg-
zaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903) oraz zarządzenia nr 18/2012 Dy-
rektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 października 2012 r. 
w sprawie Regulaminu Porządkowego Lekarskiego Egzaminu Końcowe-
go i Lekarsko -Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a także 15 innych 
aktów wykonawczych dotyczących kształcenia podyplomowego.

Późniejsze przygotowanie II wydania komentarza umożliwiło 
uwzględnienie zmian ustawy mających miejsce po ww. nowelizacjach; 
tzn. wniesionych ustawami z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 291, 
poz. 1707) oraz z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1456 z późn. zm.), 
dotyczących przepisów art. 15, 16j oraz 16k ustawy, ustanawiających za-
sady finansowania stażu podyplomowego, rezydentury oraz szkoleń spe-
cjalizacyjnych, a także z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 95) w za-
kresie art. 45 ustawy, regulującego sporządzanie recept.

Warto przypomnieć, że nasz komentarz wydany w 2008 r. był pierw-
szym komentarzem do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
pomimo długiego okresu jej obowiązywania. Drugi komentarz, nie-
uwzględniający jednak jeszcze nowelizacji z 2011 r., ukazał się w innym 
wydawnictwie dopiero w 2010 r. i nie został uaktualniony.

Autorzy komentarza od początku przyjęli założenie, że nie będą po-
nownie omawiać zagadnień, które doczekały się już szczegółowej anali-
zy w innych powszechnie dostępnych publikacjach, lecz poprzestaną na 
odesłaniu do nich czytelnika. Przykładem takich publikacji może być 
wydany przez Wolters Kluwer komentarz do ustawy o działalności lecz-
niczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz do 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Wiele szczegółowych zagadnień uregulowanych przepisami ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest przedmiotem artykułów, uka-
zujących się głównie w periodyku Prawo i Medycyna, a także opracowań 
monograficznych, m.in. wydawanych przez Wolters Kluwer w serwisie 
Prawo i Zdrowie. W szczególności w tych publikacjach wszechstronnej 
i pogłębionej analizie poddane zostały różne aspekty odpowiedzialności 
karnej i cywilnej lekarza. Z tego względu poza aktualizacją samej treści 
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komentarza w II wydaniu uzupełniono także bibliografię oraz orzecz-
nictwo odnoszące się do wykonywania zawodu lekarza.

Oba wydania komentarza są dziełem prawników: z jednej strony 
tych, którzy już od dawna zajmują się prawem medycznym, zwłaszcza 
we współpracy z izbami lekarskimi, i mają w tym zakresie duże doświad-
czenie. Z drugiej strony tych, którzy pracują w administracji publicznej, 
przygotowują równocześnie rozprawy doktorskie lub inne prace nauko-
we z prawa medycznego lub europejskiego prawa ochrony zdrowia. Taki 
dobór autorów stworzył szanse na omówienie zarówno teoretycznych, jak 
i praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza, począwszy od 
warunków przyznawania prawa wykonywania zawodu, zasad uznawania 
kwalifikacji zawodowych, systemu kształcenia przed- i podyplomowego, 
a skończywszy na zasadach wykonywania zawodu w odniesieniu do fun-
damentalnych praw pacjenta, zasadach przeprowadzania eksperymentu 
medycznego, prawach i obowiązkach lekarzy czy formach wykonywania 
zawodu. Natomiast wyszczególnienie w stopce redakcyjnej oraz na stro-
nach komentarza, który z autorów przygotował daną jego część, pozwo-
li czytelnikowi ocenić, jak wywiązali się oni z powierzonych im zadań.

Niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych oraz zmieniające 
się uwarunkowania naukowe i prawne wykonywania praktyki lekarskiej 
stawiają przez twórcami i komentatorami prawa medycznego ciągłe wy-
zwania. Pojawiają się bowiem coraz to nowe, wymagające rozstrzygnię-
cia zagadnienia dotyczące największego dobra człowieka, jakim jest ży-
cie i zdrowie. W tym więc sensie praca nad komentarzem ma charakter 
ustawiczny i z pewnością niezbędne okażą się w przyszłości uzupełnie-
nia i aktualizacje.

Adresatami komentarza są przede wszystkim lekarze i lekarze denty-
ści, a także przyszli adepci tych zawodów. Przedstawione w komentarzu 
zasady mają charakter powszechny. Dotyczą wszystkich lekarzy i lekarzy 
dentystów, niezależnie od formy, w której wykonują zawód. Autorzy mają 
nadzieję, że komentarz ten pomoże praktykującym lekarzom w rozwiąza-
niu wielu problemów, z jakimi borykają się na co dzień, i ułatwi realiza-
cję standardów wymaganych prawem w pracy zawodowej. Wyboru oma-
wianych zagadnień starano się dokonać właśnie pod kątem przydatności 
komentarza do potrzeb lekarzy. Autorzy dążyli również do tego, aby tok 
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wywodu był zrozumiały dla osób nieposiadających przygotowania praw-
niczego. Na ile im się to udało, ocenią czytelnicy.

Do II wydania komentarza zostało dołączone zamiast płyty CD hasło 
(w formie „zdrapki”) do internetowej informacji, w której umieszczono 
teksty ważniejszych powoływanych w tekście aktów prawnych, uchwał 
i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej, a także Kodeksu Etyki Lekar-
skiej. W ten sposób autorzy starali się ułatwić czytelnikowi dotarcie do 
źródeł prawa i zasad deontologicznych oraz zachęcić go do samodziel-
nej ich analizy.

Eleonora Zielińska



Ustawa

z dnia 5 grudnia 1996 r.

o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 95, poz. 1456; z 2013 r. poz. 1245, 

poz. 1287, poz. 1645, poz. 1650)
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Art. 1 Zakres regulacji
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Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza 

i lekarza dentysty.

1. Przepis art. 1 określa zakres podmiotowy oraz przedmiotowy ustawy.
2. Pod względem podmiotowym ustawa dotyczy dwóch grup zawo-

dów zaliczanych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb ryn-
ku pracy do grupy specjalistów ds. zdrowia, oznaczonych symbolem 221 
(lekarze) oraz 226 (lekarze dentyści) (zob. załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania, Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm., które zastąpiło rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w spra-
wie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania, Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Klasyfikacja została 
opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji 
Zawodów ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji 
Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r., oraz jego nowej edycji z 1994 r., 
tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii Europejskiej. Słu-
ży ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na 
rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu jego obsługi i określaniu jego 
struktury zawodowej. Zaproponowana dla tych celów siatka pojęciowa 
(zob. teza 3 komentarza) powinna być stosowana w ustawach określa-
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jących zasady i warunki wykonywania poszczególnych zawodów, w tym 
zawodów lekarza i lekarza dentysty. W celu dostosowania użytej w usta-
wie terminologii do stosowanej w klasyfikacji dokonano w 2003 r. zmia-
ny komentowanej ustawy (zob. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie 
lekarza oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. Nr 90, poz. 845), w której 
wyniku m.in. zastąpiono pojęcie lekarza stomatologa pojęciem lekarza 
dentysty oraz wprowadzono pojęcie specjalności.

3. Struktura klasyfikacji w świetle powołanego rozporządzenia 
z 2010 r. oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: za-
wód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód to zbiór zadań (zespół czynności wyodrębnionych w wyniku 
społecznego podziału pracy), wymagających odpowiednich kwalifika-
cji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub prakty-
ki, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne 
osoby. Zawód daje prawo do określonej, uznawanej społecznie aktywno-
ści, jest zasadniczym elementem usług i świadczeń, praw i obowiązków, 
kompleksem nie tylko określonych czynności technicznych, ale i przy-
pisanej temu zawodowi roli społecznej (zob. I. Lazari -Pawłowska, Ety-
ki zawodowe jako role społeczne (w:) Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, 
Warszawa 1971). Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach 
zawodu. Przez to pojęcie rozumie się część czynności o podobnym cha-
rakterze, wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejęt-
ności niezbędnych do realizacji składowych zadań zawodowych. Przez 
umiejętność rozumie się sprawdzoną możliwość wykonywania odpowied-
niej klasy zadań w ramach danego zawodu lub specjalności. Kwalifika-
cje zawodowe rozumie się jako układy wiedzy i umiejętności wymaga-
ne do realizacji zadań zawodowych. Dla celów klasyfikacji wyróżnia się 
dwa aspekty kwalifikacji zawodowych: poziom i specjalizację. Poziom 
to funkcja kompleksowości i zakresu umiejętności wynikających ze zło-
żoności oraz zakresu zadań i obowiązków, przy czym kompleksowość 
umiejętności traktuje się jako czynnik ważniejszy. Specjalizację kwali-
fikacji definiuje się przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność po-
sługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj 
stosowanych materiałów albo świadczonych usług. Pojęcie specjalności 
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nawiązuje do określonej dziedziny medycyny. Specjalizacja powinna być 
rozumiana jako dążenie do bycia specjalistą w danej specjalności (dzie-
dzinie medycyny).

4. Wspomniana klasyfikacja wyróżnia m.in ogólnie lekarzy (oznaczo-
nych symbolem 221, w tym specjalistów oznaczonych symbolem 2212) i le-
karzy dentystów (symbol 226, w tym specjalistów oznaczonych symbolem 
2262). W podgrupie lekarzy specjalistów wyróżnia się 68 specjalności, 
oznaczonych różnymi symbolami, np. anestezjologia i intensywna terapia 
(221202), medycyna paliatywna (221233), medycyna rodzinna (221236), 
reumatologia (221261), zdrowie publiczne (221268), urologia dziecięca 
(221267). Lekarze niedający się zaliczyć do żadnej z wymienionych spe-
cjalności figurują pod symbolem 221290. Specjalności wyszczególnionych 
w podgrupie lekarzy dentystów specjalistów jest łącznie 9, np. chirurgia 
stomatologiczna (226201), chirurgia szczękowo-twarzowa (226202), orto-
doncja (226204), protetyka stomatologiczna (226206). Symbolem 226290 
zostali oznaczeni pozostali lekarze dentyści specjaliści.

5. Zawody lekarza i lekarza dentysty są zaliczane do zawodów za-
ufania publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.). Zawodom tym „społeczeństwo przypisuje (…) wymóg po-
siadania bardzo wysokich umiejętności fachowych, zwykle ukończenia 
wyższych studiów oraz odbycia dalszych szkoleń (aplikacja, specjaliza-
cja)” (zob. P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 
Konstytucji) na przykładzie adwokatury (w:) Konstytucja, wybory, parla-
ment. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, War-
szawa 2000, s. 157). Zawodom zaufania publicznego towarzyszy czę-
sto pewien etos. Zawody te mają bezpośredni wpływ na losy jednostek 
i społeczeństwa, służą ochronie podstawowych wartości społecznych, le-
gitymują się swoistym powołaniem społecznym, nieograniczającym się 
do wytwarzania określonych przedmiotów (zob. M. Michalik, Społeczne 
przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej (w:) Etyka…, red. A. Sa-
rapata, s. 11).

6. Do etosu zawodu lekarza nawiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej przyję-
ty uchwałą Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grud-
nia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, zmieniony uchwałą nr 5 
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