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USTAWA 

z dnia 28 października 1950 r . 

o zawodzie lekarza. • 

Art. 1. W ykonywanie zawodu lekarza obejmuje 
rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie choro )om, a także' 
wydawanie orzeć:zel1 lekarskich. 

Art. 2. Prawo wykonywania zawodu le {arza może 

uzyskać obywatel polski, który: 
l) ukol'lczył studia 1 2 1~arskie w polskie j s. :kole akade

mickiej bądź uzyskał w innym państw e wykształ
cenie, uzn ane w Polsce za równorzędne, 

2) nie jest ubezwłasnowolniony. 
Art. 3. 1. Obywatelowi państwa obceg ), który wy

konywał zawód lekarza za granicą na podsla' lie tam obo
wIązujących przepisów, Minister Zdrowia m Jże zezwolić 
na wykonywanie tego zawodu w P olsce na warunkach, 
określonych w zezwoleniu. 

2. Osobie, określonej w ust. 1, która ze ~tała zapro
szone. przez władze polskie j ako pracowni c naukowy 
bądź organizator służby zdrowia, przysługuj" prawo wy
konywania zawodu lekarza przez okres, w 1< tórym prze
bywa w Polsce n a podstawie zaproszenia. 

Art. 4. 1. Przed rozpoczęciem wykony Nania zawo
du lekarz obowiązany jest przedstawić prezj'dium woje
wódzki~j rady narodow2j, na której obszarze zamierza 
wykonywać zawód, dowody posiadania warunków, okreś
lonych wart. 2 bądż art. 3 ust. 1. 

2. Na podstaw~e przedstawionych d owodów prezy
dium woje\vódzkiej"-rady narodowej wydaje lek arzowi 
zaświadczenie o p rawie wykonywania zawodu. 

3. L ekarz, ,-k~óry zglosił zamiar wykonywania za
wodu po upływie pięcilJ lat od ukończenia studiów le
kars~dch, mo~e być zobo',viąz2ny prz·2z i\1'inistra Zdrowia 
na wniosek ,preądium woj..:wćdzkiej rady narodowej do 

uprzedniego odbycia przeszkolenia. Minister Zdrowia 
ustali program i zasady t ego przeszkolenia. 

Art. 5. 1. Zaświadczenie, o którym m{)wa wart. 4 
ust. 2, uprawnia lej{arza do wykonywania zawodu w za
kładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładJc:h 

leczniczych Ministerstwa Obrony Naro dowej i Minister
stwa Bezpieczeństwa Publicznego: 
1) pod kierownictwem lekarza, uprawnionego do samO

dzielnego wykonywania zawodu - przez . okres jed
nego roku od podjęcia pracy po uzyskaniu zaświad
czenia oraz 

2) samodzielnie - po upływie roku wykonywan ia zawo
du w sposób, określony w pkt 1. 
2. Minister Zdrowia w przypadkach u zasadn ionych 

może zezwolić lekarzowi na samodzielne wykonywanie: 
zawodu przed upływem roku od uzyskania zaś vviadczen ia. 

Art. 6. 1. L ekarz, uprawniony do samodzielnego wy
konywania zawodu, może wykonywa ć t en zawód rÓWnież 
poza zakładem społecznym służby zdrowia pod warun
kiem, że jest zatr udniony w zaleł'adach społecznych służ
by zdrowia w wymiarze godzi n, ustalonym na podstawi~ 
art. 27 ust. 2 u stawy z dnia 28 października 1948 r. o za 
kładach społecznych służby zdrowia i pianov/ej gospo
darce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 55, 
poz. 434 i z 1950 r. Nr 36, poz. 32'7i . 

2. Wykonywanie zawodu poza zakładem społecznym 
służby zdrowia przez lekarza, nie odpowiadaj ącego wa
runkowi, określonemu w ust. 1, w ymaga zgody Ministra 
Zdrowia. 

3. T'b równi z pracą lek 3. rza w zakładach społecznych 
służby zdrowia uważan3 jest prac.a leka rza W służbie 
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zdrowia Ministerstw Obrony Narodowej i Bezpieczeń
stwa Pubiicznego. 

4. Przepis ust. 1 nie stosuje się do lekarzy, określo-
nych wart. 3 ust. 2. 

Art. 7. Lekarze. n ie posiadający prawa vvykonywa
nia zawodu lekarza w Polsce, ale posiadający to prawo 
w innym p,u",stwie, mogą brać udzidł w nc.r"dach lekar- " 
sld ch, na które zostali zaproszeni pl'zez lekarzy, posiada
j clcych p r 8.WO vJykonywan'a :i.awodu w Polsce, i wykony
wać zabiegi, których potrzeba wykon ania wynika z narad, 

Art. 8. L L ekarza, posiadającego prawo .wykony
wania zawodu, a ujawniającego niedostateczne przygoto
wanie zawodowe, ]\I[inister Zd rowia na wniosek prezy
dium wojewódzkiej. rady narodo\',-ej może zobowiązać do 
odbycia pr zeszkolenia pod r ygorem utraty prcl\va wyko
n ywania zawodu. 

2 . Minister Zdrowia ustali program i zasady prze-
szkolenia, o którym mowa w ust. 1. 

A.rt. 9. 1. Lekarz, ujawniający niezdolność do wy
konywania zawodu . wywolar:.ą chorobą psychiczną, nar
komanią, aIkoholi zmem, niedołęstwem lub kalectwem, 
m de być p ozbawiony przez Ministra Zdro'.via pravia wy:" 
konywania zawodu na stałe bądź na okres trwania nie
zdolności na podstaw ;e orzeczenia specjalnej k omisji le
karsk iej . 

2 . Szczegółowe zasady i tryb postŁWowani a w spra
wach , d~tyczących p ozbdwien ia prawa wykonywania za
wodu, ustc>Ji Mini.ster Zdrowia. 

Art. lO, Lekarzowi, wykonującemu zawód, wolno 
używać przysługujących mu tytułów i stopni naukowych; 
jednak nie "volno mu używać tytułów, mogących wpro
wadzić w błąd co do jego szczególnych kwali f ikacji za
wodowych. 

Ario 11. 1. Za lekarza s~ecjalistę może być: uZllany 
lekarz, posiadający wybitną znajomość teoretyczną i prak
tyczn ą okl·eś1o:l.ej dziedziny T"edycyny bądż jej posz-
czególnych dz)a~ów. 

2, Minister Zdrowia okre~li zasady tryb uznawa
nl a !~·kr. l'Z 8 za le~~.arza specjaHstę. 

Art. 12. Le" arz, posiadaj ący prawo wykonywania 
zawodu, obowiązany jest udzielić pomocy lekarskiej w 
każdym przypadku, gdy zwloka w jej udzieieniu mo
głaby spowodowat: utrat ę życia lu b kalE:ctwo, chyba że 
w danym przypadku pr8.ktycznie możliwe jest niezwłocz

ne uZY:3kanie p omocy lekar~,kiej, udzielanej przez stację 
pogotowia ratunkowego, bądź in:lą instytl' l:ię, przezna
czoną do udzielania pomocy lekarsl;:ie j w przypadkach 
nie cierpiących z\vl-o:-d. 

Art. 13. Nie:cale:'>:nie od obowiązkó\-:, przewidzia
nych w przepis~ch szczególnych , lekarz posiadający pra
w o \vykonYY',;'8nia Z3\Voć.Ju obQv.J<z~zany jest: 

1) na podstawie nakazu IJrezydium po\v:ato\vej rady na
rodowej brać c:.clz i ał v" pracc;ch komicji' rejestracyj
clych i pobo;'owych, 

2) ;.:avJiadomiC w ciągu 2'1 goJzin władze powołane do 
sc.iga:rila pl'zestępstvlz przsv.7ocniczqcego p r ezydium 
g minnej rady narodowej lub sołtysa o k ,ó:dym p rzy
padku zabójst-\va, cię~:kiego uszkodzen:a C"}ał8, sarl1O
b ójstwa lub zati'ucia oraz pozostającego w związku 

z prZEstępstwem lE·kkisgo uszkodzenia cia ła, gdy 
powziął o Łych przypaclj{ach wiadomość p n y wy
k onywaniu zawodu. 

Art. 14. 1. Lekarz obowiązany jest do zachowania 
w ta jemnicy wszystkiego, o czym poweżmie wiadomość 
w związku z wykonywaniem zawodu. 

2. Od obowiązku zachowania tajemnicy lekarz jest 
zwolniony w przypadkach; 
1) gdy z mocy szczególnych przeplSOW jest obowiązany 

donie ść: władzom o określonych okoliczno5ciach , 
2) gdy osoba korzy~ta jąca z p omocy lek::nza inh jej 

prawny zastępca zezwolą na uja'!!l"lienie taj2E1'<c-:. 
3) gdy, z3.cho\vanie tajen1nicy n102:e SpOYJOdO'\V80 istot.ne 

niebezpieczeństwo dla życia i ZQl'o"v:a oso;, )' 1'2::,:0-
n ej lub dla otoczenia, 

4) gdy jest obowiązany donieść upr:: vvn 'onej W:'1 Ci ' V , 

urzędowi lub instytucji pra'N3 publicznego o W'7\;'1. 

baąania lekarsk iego, przc:pro1;,\'adzi):!lc2:8 na 1.' . '1 -
d anie. 

Art. 15. 1. L ekarz może cloko;,,;a ć zabiegu opc·racyj 
nego wylączl~ie w zakładzie leczniczym. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) zabiegów prost ych, których wykaz ustali' Mil}is~~r 

Zdrowia, 
2) przypadków, gdy niewykonanie n atychmiastowe n 

biegu zagraża utratą życia lub ważnego organu c'clh, 
3) zabiegów d okonywanych w r amacl1 wojskowej s.łuż

by zdrowia. 

Art. 16. 1. Lekar z mcże dokonać: zabiegu Ilrzcrw:::t
nia ciąży jedynie VI przypadku; 

1) gdy dokonanie zabiegu jest konieczne ze wzg!fc:'du na 
zdrowie kobiety CIężarn ej (art. 2;3 3 pkt al 1;:. k ,), 
co zostanie stwierdzone orzeczeniem kom'sji le!;:8,r·· 
skiej a lbo 

2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania ciq
ży wskutek przestępstwa z art. 203 , 204 , 205 lub 206 
k. k ., co zostanie siwierdżone zaświ ackzenlem 

prokurator a, 

2. Minister Zdrowia ustali przep~sy o kom;sjC1 :::h le
karskich, o których mowa \V ust. 1 pkt 1) oraz o t r ybie 
ich po~tępow;;mia . 

Art. 17. 1. Dokonan ie nbiegu operacyjnego wy
m aga zgody chorego, jeżeli zaś chodzi o małoletnich 

i osoby dotknięte chombą psychiczną lub niedOl'ozwojem 
p :ych' czL:,'m - zgody ustawowego p rzedstaw iciela bądź 

faktycznego opiekuna. 

2. Przepis ust, 1 nie stosuje się w przypadku, gdy 
chory jest n ieprzytomny bądź niemożliwe jest porozu
mienie się z jego ustawowym pr zedstawicielem (faktycz
nym opiekunem), a zwłoka w wyk onaniu zab~egu może 
spowodować ujemne następstwa. \V tym przyp8.dku le
karz obowiązany j est zasięgnąć opinii drugiego lekar za. 
Jeżeli zasięgn:ęóe opinii j est niemożliwe lu b połączone 

ze znacznymi trudnościami, lekarz może dokonać zab iegu 
sam, o czym powinien uczynić wzmiankę w karcie opera
cyjnej . 

Art. 18. 1. Lekarz może zapisywać: leki jedynie w 
formie recepty i tylko te, które są dopuszczone do obrotu. 

2. Sposób wystawiania r ecept ustali 1\1[niste1' Zo1'o-
\V13, 

Art. 19. 1. L ekarz nie może sprzedawać le~~ów. 
2. P rzepi."u us t. l nie stośuje si ę \V przypa.dkf\ch, 

gdy leka!'z ct CSt2TC2.3 choremu leku, niezbędnego w zwi ąz
ku z udzieleniem pomocy w nagłym przyp2.dl;:u. 

Art. Z,O. ] . Lekarz może wydać świadectwo o sta-
nie zdrowia lub świadectwo zgonu wyłącznie na podsta
wie uprzedniego badama, dokonanego osobiście. 

2. Świadectwo, wydane przez lekarza w związku 
z wykm1ywaniem zawodu poza społecznymi zakładami 

służby zdrowia, powinno zawierać: 
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1) imię, nazwisko, wiek, mle]SOe zamieszkania i sposób 
stwierdzenia tożsamości osoby badanej, 

2) cel wydania ś"v :ad .~ ctwa i wzmiankę, na czyje ręce 
świadect'N o zost:1ło wydane, 

3) rozpoznanie ChOTO ~) y oraz datę badania . 
3. Rozpoznanie choroby (ust. 2 pkt 3) może być 

opuszczone, jeż e li ze wz=(lędu na cel wydania świadectwa 
nie jes t to konieczne, b ~.JŹ j eżeli umieszczen ie r ozpozna
nia stano';;iłooy ru r uszenic tajemnicy ·zawodowej. 

Art. 21. Mjn.is te'r Zdro wia ustali w drodze rozpo- . 
rządzenia szczegóło',v e z3sady wykonywania przez leka
r zy zawodu poza zakładami społecznymi służby zdr owia, 
CI w szczególności: . 

1) sposób ogłaszania się, 
2) w arunki, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie, 

w którym lekarz wykonuje czynności, określone 

wart. l, 
3) zasady pobierania i wysokość honorariów. 

Art. 22. L ekarz, wykonujący zawód poza społecz
nymi zakładami służby zdrcwia, może odstąpić od lecze
nia chorego według własnego uznania, zawiadamiając 
o tym chorego lub osobę faktycznie opiekującą się cho
rym. Nie dotyczy to jednak przypadków, określonych 
wart. 12. 

Art. 23. Lekarze, posiadający prawo wykonywania 
pr,aktyki lekarskiej w dniu wejścia w życie niniejszej 
w>tawy, są uprawnieni do samodzielnego wykonywania 
zawodu (art. 5 ust. 1 pkt 2). 

Art. 24. 1. Lekarz, który uzyskał zaświadczenie 

o prawie wykonywania zawodu po wejściu w życie ni
niejszej ustawy, a nie podlega ustawie z dnia 7 marca 
19aO r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich 
szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. R. P. 
Nr ID, poz. 106) , obowiązany jest przez okres dwóch 
lat do pracy w zakładach społecznych służby zdrowia, 
wskazanych w skierowaniu , wydanym przez prezydium 
wojewódzkiej rady narodowe j. 

2. Przy wydawaniu skierowania uwzględnia się w 
miarę możności życzenia lekarza co do rodzaju i miejsca 
pracy oraz inne okoliczności, mające znaczenie społeczne 
lub osobiste. 

3. Z lekarzem, skierow.anym przez prezydium wo
jewódzkiej r ady narodowej, zakład obowiązany j est zaw
rzeć niezwk cznie umowę .. 

4. Lekarzowi, zatrudnionemu na podstawie skiero
wania, określonego w ust. 1, w -innej miejscowości niż 
dotychczasowe jego miejsce zamieszkania, zakład pracy 
obowiązany jest zapewnić mieszkanie. W miejscowoś

ciach, w których wprowadzono publiczną gospodarkę lo
kalami, władze kwaterunkowe na wniosek zakładu obo
wiązane są lekarzowi dostarczyć odpowiedniego miesz
kania na równi z 8.bsolwentami, zatrudnionymi na pod
stawie ustawy, p owolanej w ust. l. 

5. Lekarzowi, zatrudnionemu na podstawie skiero
:wania, przewidzianego w ust. 2, w innej miejscowości niż 

dotychczasowe jego miejsce zamieszkania, przysługuje 
zwrot ~osztów przesiedlenia według zasad, ustalonych 
na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 pażdziernika 
1948 r. o społecznych zakładach służby zdrowia i plano
wej gospodarce w służbie zdrowia oraz zasiłek ' osledleń
(:zy w wysokości j ednomiesięcznego wynagrodzenia, przy
sługującego lekarzowi na podstawie zawartej umowy. 
Zasiłek ten wypłaca zakład, do którego lekarz został 
skierowany. 

6. Minister Zdrowia ustali szczegółowy tryb kiero
wania lekarza do pracy oraz przypadki, w jakich może 

nastąpić odroczenie obowiązku podjęcia pracy przez le 
karza. 

Art. 25. Kierownikowi zakładu nie wolno zatrud
niać l ekaI:za, podlegającego przepisom art. 24, bez skie" 
rowania (art. 24 ust. 2) , a umowa zawarta z t akim leka
rzem jest nieważna, chyba że lekarz uzyskał odroczenie 
(ar t. 24 ust. 6). 

Art. 26. 1. Kto wykonuje czynności, określone \'( 
art. 1, nie posiadając do tego pra'v.a na podstawie niniej 
szej ustawy bądź innych przepisów - podlega karze 
aresztu do sześciu miesięcy i g rzywny lub jednej z tych 
kar. 

2. Lekarz, posiadaj ący prawo wykonywania zawo
du, ktÓry nie wypełnia obowiązków, przewidzianych w 
art. 12 - podlega karze aresztu do trzech miesięcy 
i grzywny do 250.000 zł lub jednej z tych kar. 

3. K'to, wzywając lekarza do udzielenia pomocy, 
świadomie wprowadza go w błąd co do okoliczności, uza
sadniających żądanie pomocy leka rskiej w nagłym przy
padku na podstawie art. 12 - podlega karze grzywny do 
100.000 zł. 

4. Lekarz, który w ykonuje zawód poza społeczny
mi zakładami służby zdrowia, a nie odpowiada warunko-· 
wi, określonemu wart. 6 ust. l, bądź nie uzyskał zezwo
lenia, określonego wart. 6 ust. 2 - podlega karze aresz
tu do jednego miesiąca i grzywny do 150.000 zł lub jed
nej z tych kar. 

5. Lekarz, naruszający inne przepisy niniejszej usta
wy - podlega karze grzywny do 100.000 zł. 

6. Kto w zamiarze osiągnięcia korzyści dla siebie lub 
dla lekarza rozpowszechnia w jakikolwiek sposób wiado
mości, mające na celu jego reklamę w związku z wyko
nywaniem zawodu poza zakładami społecznymi służby 
zdrowia - podlega karze grzywny do 50 .000 zł. 

7. W sprawach, określonych w ust. 2-5, orzeka si~ 
w trybie postępowania karno-administracyjnego. 

Art. 27. 1. Lekarz, który bez uzasadnionej przy
czyny uchyla się od podjęcia pracy, określonej w skiero
waniu (art. 24) lub samowolnie ją porzuca - podlega ka
rze aresztu do sześciu miesięcy i grzywny do 100 .. 000 zł 

albo jednej z tych kar. 
2. Kierownik zakładu, który zawiera z lekarzem 

umowę o pracę albo zatrudnia go wbrew przepisom 
art. 25 - podlega karze aresztu do sześciu miesięcy 
i grzywny do 250.000 zł albo jednej z t ych kar, a ponad
to obowiązany jest wpłaciĆ zakładowi sumę, równą wy
nagrodzeniu, wypłacanemu lekarzowi z tytułu nieważ
nej umowy. 

Art. 28. 1. Uchyla się rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r . o wykony
waniu praktyki lekarskiej (Dz. U . R. P. z 1932 r. Nr 81, 
poz. 71, z 1946 r. Nr 23, poz. 150 i z 1943 r. Nr 55, 
poz. 434). 

2. Do czasu wydania pr~episów wykonawczych na 
podstawie nin iejszej ustawy zachowują moc obowiązu
jącą prrepisy, wydane na podst,awie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r., o ile 
nie są sprzeczne z niniejszą ustawą· 

Art. 29. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Zdrowia. 

Art; 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Zdrowia: T. Michejda 


