
U S T A W A  

z dnia 22 października 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 

COVID-19 

[…] 

Art. 6. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 

1493) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2k w brzmieniu: 

„2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej można wyrazić zgodę na wykonywanie 

zawodu lekarza oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty 

na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność 

leczniczą, jeżeli spełnia następujące warunki: 
1)     złożył oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego mu 

zakresu czynności zawodowych; 
2)     uzyskał zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określającą wykaz 

komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji 

świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny; 
3)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
4)     posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty; 
5)     wykazuje nienaganną postawę etyczną; 
6)     uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
7)     posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskane 

w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2; 
8)     posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym 

państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie 

szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do 

dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną 

Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 

5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; 
9)     odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia 

specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
2b. Zgody, o której mowa w ust. 2a, udziela na wniosek wnioskodawcy minister właściwy do spraw zdrowia 

w drodze decyzji administracyjnej na podstawie opinii, o której mowa w ust. 2d. W decyzji określa się zakres czynności 

zawodowych oraz okres i miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazane w zaświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 2a pkt 2. 
2c. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2a, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje 

konsultantowi krajowemu we właściwej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku konsultantowi krajowemu 



w dziedzinie pokrewnej albo konsultantowi wojewódzkiemu we właściwej dziedzinie medycyny albo w dziedzinie 

pokrewnej, w obszarze której osoba, o której mowa w ust. 2a, zamierza wykonywać zawód, dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań określonych w ust. 2a. Można przedstawić również inne dokumenty poświadczające posiadanie 

kwalifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 2a pkt 2. 
2d. Konsultant, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów dokonuje oceny, czy 

osoba, o której mowa w ust. 2a, odbyła szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych 

programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i wydaje opinię na temat kwalifikacji lekarza albo 

lekarza dentysty oraz wydaje opinię na temat określonego zakresu czynności zawodowych, czasu i miejsca zatrudnienia 

w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. 
2e. Decyzja, o której mowa w ust. 2b, jest podstawą przyznania przez okręgową radę lekarską prawa wykonywania 

zawodu osobie, o której mowa w ust. 2a, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania 

wskazane w decyzji, o której mowa w ust. 2b. Okręgowa rada lekarska wpisuje lekarza albo lekarza dentystę na listę, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. 
2f. Podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, zatrudnia lekarza albo lekarza dentystę na podstawie umowy o pracę 

na czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu ważności prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a. 

Przepisu art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220) nie stosuje się. 
2g. Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2f, wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres 1 roku 

pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie 

medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2. 
2h. Okręgowa rada lekarska niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, 

powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, skreśla lekarza albo lekarza dentystę z listy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. 
2i. Podczas realizacji umowy, o której mowa w ust. 2f, lekarz albo lekarz dentysta nie może na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym, z którym zawarł umowę. 
2j. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, wygasa w przypadku: 

1)     uzyskania przez lekarza albo lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1; 
2)     skreślenia z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich; 
3)     upływu czasu, na który zostało wydane; 
4)     ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego; 
5)     utraty prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
6)     złożenia przez lekarza albo lekarza dentystę oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa; 
7)     śmierci. 

2k. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Nie 

można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w ust. 2a po upływie 5 lat 

od daty jego wydania.”; 
 


