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Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. ZnajomoÊç j´zyka polskiego w mowie i piÊmie,
niezb´dna do wykonywania zawodu lekarza i lekarza
stomatologa, obejmuje umiej´tnoÊç:

1) rozumienia tekstu pisanego, umo˝liwiajàcà
w szczególnoÊci korzystanie z fachowej literatury
i piÊmiennictwa oraz przepisów regulujàcych wy-
konywanie zawodu;

2) porozumiewania si´ z pacjentami, lekarzami
i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
a w szczególnoÊci przeprowadzania wywiadów le-
karskich, udzielania przyst´pnych i zrozumia∏ych
dla pacjenta porad oraz informacji, przekazywania
danych o pacjencie oraz uczestniczenie w konsy-
liach i konsultacjach, naradach i szkoleniach zawo-
dowych;

3) pisania, w tym prowadzenia dokumentacji medycz-
nej, a w szczególnoÊci: prowadzenia historii choro-
by, skierowania do szpitala i innego zak∏adu lub in-
nej osoby udzielajàcej Êwiadczeƒ zdrowotnych po-
za zak∏adem, a tak˝e innego skierowania na bada-
nia diagnostyczne i konsultacje, wypisywania re-
cept oraz wydawania zaÊwiadczeƒ, orzeczeƒ i opi-
nii, w tym dokumentacji z leczenia szpitalnego.

§ 2. 1. Naczelna Rada Lekarska, zgodnie z ustalonym
rocznym harmonogramem, przeprowadza egzamin
z j´zyka polskiego dla cudzoziemca, na jego pisemny
wniosek i po uiszczeniu op∏aty, o której mowa w § 5.

2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia egzamino-
wanego cudzoziemca o wpisaniu na list´ egzaminowa-
nych oraz o terminie i miejscu sk∏adania egzaminu, nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed terminem egzaminu.

§ 3. 1. Naczelna Rada Lekarska powo∏uje szeÊcio-
osobowà komisj´ egzaminacyjnà, w której sk∏ad wcho-
dzà lekarze o odpowiednio wysokich kwalifikacjach,
w tym co najmniej dwóch legitymujàcych si´ tytu∏em
specjalisty z wybranej dziedziny medycznej, oraz co
najmniej jedna osoba posiadajàca wykszta∏cenie wy˝-
sze na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna wybiera spoÊród swoich
cz∏onków przewodniczàcego i sekretarza. Sekretarz ko-

misji sporzàdza protokó∏ przebiegu egzaminu, a podpi-
sujà go cz∏onkowie i przewodniczàcy.

§ 4. 1. Egzamin sk∏ada si´ z czterech standardo-
wych sprawdzianów, które obejmujà:

1) A — sprawdzian pisemny — standaryzowane dyk-
tando z p∏yty CD;

2) B — sprawdzian testowy — rozumienie tekstu mó-
wionego z p∏yty CD;

3) C — sprawdzian ustny — umiej´tnoÊç czytania
i zrozumienia tekstu czytanego przez zdajàcego;

4) D — sprawdzian praktyczny — umiej´tnoÊç symu-
lowanego zbierania wywiadów lekarskich i udziela-
nia porad pacjentom, a w szczególnoÊci poprawne-
go formu∏owania pytaƒ i wypowiedzi na podstawie
dwóch wybranych problemów medycznych.

2. Komisja egzaminacyjna zalicza poszczególne
sprawdziany 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 uzyska-
nia.

4. Wyniki sprawdzianów oraz egzaminu umieszcza
si´ w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 2.

5. Przy ponownym oraz kolejnych przystàpieniach
cudzoziemca do egzaminu z j´zyka polskiego, spowo-
dowanych przerwaniem egzaminu lub niezdaniem go,
stosuje si´ ust. 1—4 i § 2, 3 i 5.

6. Ponowne oraz kolejne przystàpienie cudzoziem-
ca do egzaminu mo˝e nastàpiç po up∏ywie co najmniej
szeÊciu miesi´cy od dnia niezdanego egzaminu.

§ 5. 1. Ustala si´ op∏at´ za egzamin ze znajomoÊci
j´zyka polskiego w wysokoÊci 400 z∏.

2. W szczególnych przypadkach Naczelna Rada Le-
karska, na wniosek cudzoziemca, mo˝e zmniejszyç
op∏at´, o której mowa w ust. 1, do 50% albo ca∏kowicie
z niej zwolniç.

3. Koszty zwiàzane z przeprowadzaniem egzami-
nów ponosi Naczelna Rada Lekarska.

§ 6. Naczelna Rada Lekarska wydaje cudzoziemco-
wi, który zda∏ egzamin, zaÊwiadczenie, którego wzór
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

1740

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskiego niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza
stomatologa.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz.833).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. 
( poz. 1740)

WZÓR

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

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

Pan, Pani .................................................................................. syn (córka) ....................................................................
(imi´ ojca)

urodzony(a) ......................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

obywatel(ka) ................................................. posiadajàcy(a) dyplom lekarza, lekarza stomatologa, wydany w dniu
...................................... nr ......................... przez .......................................................... oraz legitymujàcy(a) si´ za-
Êwiadczeniem o uznaniu dyplomu za równowa˝ny z dyplomem ukoƒczenia uczelni medycznej w Rzeczypospo-
litej Polskiej wydanym 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 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskie-
go niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

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

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


