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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, że niniejsza publikacja, przygotowana przy wsparciu 
finansowym Naczelnej Izby Lekarskiej, pozwoli Czytelnikom lepiej 
poznać uwarunkowania prawne dotyczące wykonywania w naszym 
kraju przez medyków z Ukrainy zawodów lekarza, lekarza dentysty 
oraz pielęgniarki i położnej.

Obowiązujące w tym zakresie regulacje – mam na myśli wprowadzo-
ne niedawno przepisy dotyczące tzw. uproszczonego dostępu do oma-
wianych zawodów – są skomplikowane, wewnętrznie niespójne oraz 
budzą wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej. Wąt-
pliwości te wielokrotnie podnosił samorząd lekarski jeszcze w okre-
sie, kiedy dotyczyły one wszystkich lekarzy przyjeżdżających do Pol-
ski spoza UE w celu podjęcia pracy w podmiotach wyznaczonych do 
opieki nad tzw. pacjentami covidowymi.

Szczegółowa analiza prawna tych regulacji, również w  kontekście 
prawa europejskiego, jest niezwykle potrzebna nie tylko medykom 
z Ukrainy, ale także dyrektorom szpitali oraz wszystkim zaangażo-
wanym w pracę w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w tym leka-
rzom, którzy będą mieć nałożone dodatkowe obowiązki sprawowania 
nadzoru nad koleżankami i kolegami z zagranicy. Regulacje te mogą 
bowiem prowadzić do wielu trudnych i dramatycznych sytuacji wy-
nikających chociażby z faktu dopuszczenia do wykonywania zawodu 
w Polsce osób nieznających języka polskiego. 



14

Chęć niesienia pomocy naszym Koleżankom i Kolegom – medykom 
z  Ukrainy, nie może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeń-
stwa polskich pacjentów poprzez dopuszczenie do wykonywania za-
wodów medycznych osób nieznających języka polskiego bądź osób 
bez jakiejkolwiek weryfikacji posiadanego wykształcenia i kompeten-
cji. Dlatego umożliwianie im pracy w zawodach medycznych w Polsce 
musi odbywać się w zgodzie z prawem europejskim. W szczególności 
dotyczy to weryfikacji spełniania minimalnych wymogów w zakresie 
kształcenia, jako warunku niezbędnego dla przyznania uprawnienia 
zawodowego lekarza, lekarza dentysty w państwie członkowskim UE. 

Powyższe kwestie, z uwagi na poziom ich prawnego skomplikowania, 
wykraczają poza przyjęte przez autorów ramy przedstawienia pod-
stawowych regulacji prawnych, ale powinny zostać zasygnalizowane 
chociażby w słowie wstępnym.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Słowo wstępne



WSTĘP

Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz bardziej licznej grupy cudzo-
ziemców – obywateli Ukrainy, którzy chcą wykonywać zawód lekarza 
albo pielęgniarki w Polsce, oddajemy w Państwa ręce poradnik przy-
bliżający podstawowe zagadnienia prawne regulujące wykonywanie 
tych zawodów. 

Opracowanie zawiera omówienie aspektów formalnych poprzedzają-
cych uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo pielęgniar-
ki oraz najistotniejsze kwestie odnoszące się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez ten personel medyczny. 

Publikacja nie jest wyczerpującym kompendium wiedzy o  polskim 
prawie medycznym, gdyż jej celem jest wskazanie podstawowych 
regulacji prawnych i  instytucji w systemie opieki zdrowotnej w na-
szym kraju. W założeniu poradnik ma stanowić podstawową pomoc 
dla osób mających wykształcenie medyczne zdobyte w  innym kra-
ju niż Polska, chcących wykonywać zawód lekarza lub pielęgniarki 
w ramach naszego systemu ochrony zdrowia. Znajomość przepisów 
i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych jest niezbędna dla prawid-
łowego sprawowania opieki nad pacjentami, w czym, mamy nadzieję, 
pomocny okaże się poradnik.

Autorzy publikacji od kilkunastu lat współpracują z  szeroko rozu-
mianym środowiskiem medycznym, m.in. w  ramach świadczenia 
usług doradztwa prawnego i  prowadzonych szkoleń dla samorządu 
zawodowego lekarzy, placówek medycznych, lekarzy i  pielęgniarek. 
Doświadczenie to pozwoliło na wybranie zagadnień, które najczęściej 
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związane są z wykonywaniem zawodu lekarza i pielęgniarki, a które 
mogą stanowić źródło potencjalnych problemów dla medyka posia-
dającego wykształcenie zdobyte poza naszym krajem. 

Autorzy

Wstęp



Rozdział 1

WPROWADZENIE

Prawo medyczne uważane jest za odrębną gałąź prawa. Na prawo me-
dyczne składają się różne przepisy odnoszące się do obszaru ochrony 
zdrowia, które regulują w szczególności: 

1) prawa i obowiązki pacjenta; 
2) prawa i obowiązki lekarza, pielęgniarki i pozostałego personelu 

medycznego; 
3) zasady działania podmiotów leczniczych;
4) organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w  tym tych fi-

nansowanych ze środków publicznych; 
5) prowadzenie eksperymentów i  badań naukowych w  dziedzinie 

medycyny; 
6) odpowiedzialność prawną lekarzy, pielęgniarek i  innych pra-

cowników ochrony zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych (w tym odpowiedzialność karną czy cywilną). 

1.1. Podstawowe pojęcia

Prawo medyczne – jak wszystkie inne gałęzie prawa – posługuje się 
określeniami właściwymi tej dziedzinie życia społecznego, definicja-
mi pojęć, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego rozu-
mienia przepisów regulujących funkcjonowanie systemu opieki zdro-
wotnej. 
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Podstawowe pojęcia występujące w obowiązujących przepisach prawa 
medycznego to:

1) pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowot-
nych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę 
wykonującą zawód medyczny;

2) przedstawiciel ustawowy – osoba działająca w imieniu innej oso-
by (tj. niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej), która pozostaje pod 
jej władzą i opieką na mocy ustawy lub orzeczenia sądu; przedsta-
wicielem ustawowym jest każdy z rodziców dziecka pozostające-
go pod ich władzą rodzicielską, w przypadku gdy dziecko pozo-
staje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może 
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka; 
przedstawicielem jest też opiekun prawny dziecka pozostającego 
pod jego opieką lub osoby ubezwłasnowolnionej, działający na 
podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (opiekun prawny powi-
nien przedstawić postanowienie sądu opiekuńczego); 

3) świadczeniobiorca – osoba uprawniona do korzystania lub ko-
rzystająca ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych;

4) osoba bliska – małżonek, krewny do drugiego stopnia w  linii 
prostej (tj. ojciec, matka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnucz-
ka), powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (tj. teść, teś-
ciowa, pasierb, pasierbica, dziadek i babka małżonka), przedsta-
wiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz 
osoba wskazana przez pacjenta;

5) opiekun faktyczny – osoba, która sprawuje stałą opiekę nad pa-
cjentem (bez obowiązku ustawowego), który ze względu na wiek, 
stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga; 

6) osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona do 
udzielania świadczeń zdrowotnych (na podstawie odrębnych 
przepisów) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w  określo-
nym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; lekarz, le-
karz dentysta, pielęgniarka i położna to osoby wykonujące zawód 
medyczny;

Rozdział 1. Wprowadzenie
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7) lekarz albo pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego to: 
a) lekarz albo pielęgniarka będący świadczeniodawcą, z którym 

NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
b) lekarz albo pielęgniarka, który jest zatrudniony lub wykonu-

je zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; posiadanie statusu 
lekarza albo pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego wiąże 
się z określonymi uprawnieniami, które przysługują osobom 
posiadającym taki status, np.  lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego jest osobą uprawnioną do wystawiania skierowań z za-
kresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i  rehabilitacji 
leczniczej, na badania diagnostyczne czy na leczenie uzdrowi-
skowe; 

8) działalność lecznicza – działalność polegająca na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań 
dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem no-
wych technologii medycznych oraz metod leczenia; działalność 
lecznicza to m.in. indywidualna praktyka lekarza albo pielęg-
niarki; 

9) świadczenie zdrowotne – działania służące profilaktyce, zacho-
waniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 
odrębnych regulujących zasady ich udzielania;

10) świadczeniodawca to: 
a) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
b) osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzie-

lania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykony-
wanej działalności gospodarczej,

c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wy-
roby medyczne,

d) podmiot udzielający opieki farmaceutycznej; 
11) podstawowa opieka zdrowotna – stanowi miejsce pierwsze-

go kontaktu świadczeniobiorcy (pacjenta) z  systemem ochrony 
zdrowia, w ramach którego jest zapewniony dostęp do profilak-
tycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz 
rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

1.1. Podstawowe pojęcia
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ze środków publicznych; podstawowa opieka zdrowotna ma na 
celu m.in. zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą 
i jego rodziną oraz koordynację opieki zdrowotnej nad świadcze-
niobiorcą w systemie ochrony zdrowia;

12) nocna i  świąteczna opieka zdrowotna – świadczenia opieki 
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 
przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi 
w  umowach o  udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdro-
wotnej, w szczególności w nocy, w dni wolne od pracy i w święta, 
w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia sta-
nu zdrowia (nie dotyczy stanów nagłych);

13) stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na na-
głym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się obja-
wów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem 
może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszko-
dzenie ciała lub utrata życia – wymagające podjęcia natychmia-
stowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;

14) ambulatoryjna opieka zdrowotna – świadczenia opieki zdro-
wotnej udzielane przez świadczeniodawców osobom niewyma-
gającym leczenia w  warunkach całodobowych lub całodzien-
nych;

15) świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe 
świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, 
pielęgnacji i  rehabilitacji, które nie mogą być zrealizowane w ra-
mach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowot-
nych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami 
szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończe-
nia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

1.2. Podstawowe akty prawne

System opieki zdrowotnej regulują przepisy wynikające z wielu aktów 
prawnych. Ich znajomość i stosowanie jest niezbędne dla prawidło-
wego wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki oraz realizowania 
przez nich świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozdział 1. Wprowadzenie
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Najistotniejsze ustawy i rozporządzenia składające się na prawo me-
dyczne w Polsce to:

1) ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1731 ze zm.) regulująca m.in. zasady i warunki wy-
konywania zawodów lekarza i lekarza dentysty; określa ona, na 
czym polega wykonywanie tych zawodów, tryb nadawania, za-
wieszania i  pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza 
i  lekarza dentysty, system kształcenia zawodowego, a także wa-
runki przeprowadzania eksperymentu medycznego; 

2) ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 551 ze zm.) normująca m.in. zasady i warunki wy-
konywania zawodów pielęgniarki i położnej, tryb uzyskiwania, 
zawieszania, ograniczania i  pozbawiania prawa wykonywania 
zawodów pielęgniarki i  położnej, kształcenia zawodowego oraz 
podyplomowego pielęgniarki i położnej, a  także działanie reje-
strów pielęgniarek i położnych;

3) ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.U. z  2021  r. poz.  1285 
ze zm.), która określa m.in. zakres świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i  warunki ich udziela-
nia, zasady i  tryb finansowania tych świadczeń, zasady obo-
wiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, zasady 
sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a także dzia-
łalność NFZ;

4) ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.), która definiuje i określa 
prawa pacjenta oraz obowiązki podmiotów udzielających świad-
czeń zdrowotnych związane z ich realizacją, zasady udostępnia-
nia dokumentacji medycznej oraz kompetencje RPP;

5) ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) 
określająca m.in. zadania, zasady działania i organizację izb le-
karskich oraz prawa i  obowiązki członków izb lekarskich, jed-
nostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i  lekarzy 
dentystów, funkcjonowanie rejestrów lekarskich oraz zasady od-
powiedzialności zawodowej;

1.2. Podstawowe akty prawne
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