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§ 15. 1. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej, w któ-
rym znajduje si´ oddzia∏ niespe∏niajàcy wymagaƒ
okreÊlonych w § 2—13, mo˝e wystàpiç z wnioskiem
o wpis oddzia∏u do rejestru jednostek systemu Paƒ-
stwowe Ratownictwo Medyczne.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç program dostosowania oddzia∏u do wymagaƒ

rozporzàdzenia w terminie nie d∏u˝szym ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 28 maja 2002 r.

sygn. akt P. 10/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Janusz Niemcewicz — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Marek Mazurkiewicz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak — sprawozdawca,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu, Ministra Skar-
bu Paƒstwa i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 28 maja 2002 r. pytania prawnego Sàdu Okr´-
gowego Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w Gdaƒsku
z siedzibà w Gdyni — Wydzia∏ VII Pracy o zbadanie
zgodnoÊci art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopa-
da 1990 r. o ∏àcznoÊci, w brzmieniu po nowelizacji do-
konanej ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie
ustawy o ∏àcznoÊci (Dz. U. Nr 150, poz. 984), z art. 1
i art. 32 Konstytucji,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie koniecznego do wykonywania zawodu le-
karza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Lekarz b´dàcy obywatelem innego ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, ubiegajàcy si´ o przyznanie prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza, lekarza stomatologa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany posiadaç
znajomoÊç j´zyka polskiego w mowie i piÊmie w stop-
niu umo˝liwiajàcym:

1) rozumienie tekstu pisemnego, a w szczególnoÊci
korzystanie z fachowej literatury i piÊmiennictwa
lekarskiego oraz przepisów regulujàcych wykony-
wanie zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) porozumiewanie si´ z pacjentami, lekarzami
i przedstawicielami innych zawodów medycznych,

a w szczególnoÊci poprawne przeprowadzanie wy-
wiadu lekarskiego, udzielanie przyst´pnych i zrozu-
mia∏ych dla pacjenta porad i informacji, przekazy-
wanie danych o pacjencie i czynne uczestniczenie
w konsyliach i konsultacjach, naradach i szkole-
niach zawodowych,

3) pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczegól-
noÊci: poprawne prowadzenie dokumentacji me-
dycznej, wypisywanie recept oraz skierowaƒ na ba-
dania diagnostyczne i specjalistyczne, a tak˝e wy-
dawanie orzeczeƒ i opinii.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski


