
Na podstawie art. 1 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca
1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
poz. 531) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. ZnajomoÊç j´zyka polskiego w mowie i w pi-
Êmie, niezb´dna do wykonywania zawodu felczera,
obejmuje umiej´tnoÊç: 

1) rozumienia tekstu pisanego, umo˝liwiajàcà w szcze-
gólnoÊci korzystanie z fachowej literatury i piÊmien-
nictwa oraz przepisów regulujàcych wykonywanie
zawodu felczera w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) porozumiewania si´ z pacjentami, lekarzami
i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
a w szczególnoÊci przeprowadzania wywiadów
felczerskich, poprawnego udzielania przyst´pnych
i zrozumia∏ych dla pacjenta porad i informacji oraz
czynnego uczestniczenia w konsultacjach, nara-
dach i szkoleniach zawodowych;

3) pisania zgodnie z zasadami ortografii, a w szcze-
gólnoÊci: prowadzenia dokumentacji medycznej
okreÊlonej odr´bnymi przepisami, wystawiania
skierowaƒ do szpitala i innych instytucji udzielajà-
cych Êwiadczeƒ zdrowotnych, wypisywania recept
oraz skierowaƒ na badania diagnostyczne.

§ 2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia cudzo-
ziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, o terminie i miej-
scu sk∏adania egzaminu z j´zyka polskiego, zwanego
dalej „egzaminem”, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed je-
go terminem.

§ 3. 1. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej, powo∏anej
przez Naczelnà Rad´ Lekarskà, wchodzi pi´ciu lekarzy
posiadajàcych tytu∏ specjalisty z wybranej dziedziny
medycyny oraz co najmniej jedna osoba posiadajàca
wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna dzia∏a na podstawie re-
gulaminu organizacyjnego opracowanego przez komi-
sj´ i zatwierdzonego przez Naczelnà Rad´ Lekarskà.

§ 4. 1. Egzamin sk∏ada si´ z czterech cz´Êci, które
obejmujà:

1) sprawdzian pisemny —  dyktando (cz´Êç A);

2) sprawdzian testowy —  rozumienie tekstu mówio-
nego (cz´Êç B);

3) sprawdzian ustny —  umiej´tnoÊç czytania i zrozu-
mienia tekstu (cz´Êç C);

4) sprawdzian praktyczny —  umiej´tnoÊç symulowa-
nego udzielania porad pacjentom, a w szczególno-
Êci poprawnego formu∏owania pytaƒ i wypowie-
dzi na podstawie dwóch wybranych problemów
medycznych (cz´Êç D).

2. W cz´Êci A i B egzaminu wykorzystuje si´ zapis
z p∏yt kompaktowych lub innych noÊników dêwi´ku. 

§ 5. 1. Komisja egzaminacyjna okreÊla maksymal-
nà liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania z ka˝dego
sprawdzianu, stanowiàcego cz´Êç egzaminu.

2. Podstawà zaliczenia egzaminu jest suma punk-
tów uzyskana z egzaminu, która musi przekroczyç
50 % ogólnej sumy punktów przewidzianej dla
wszystkich sprawdzianów. 

3. Podstawà zaliczenia ka˝dej cz´Êci egzaminu jest
liczba punktów uzyskanych z poszczególnych spraw-
dzianów, która musi przekroczyç 50 % sumy punktów
przewidzianych dla ka˝dej cz´Êci egzaminu.

§ 6. Z przeprowadzonego egzaminu sporzàdza si´
protokó∏ przebiegu egzaminu, który podpisujà wszy-
scy cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 7. Wyniki egzaminu podaje si´ do wiadomoÊci
poprzez wywieszenie, w siedzibie Naczelnej Rady Le-
karskiej, listy osób wraz z liczbà uzyskanych punktów.

§ 8. 1. Op∏ata za egzamin wynosi 400 z∏.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Na-
czelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, mo˝e
obni˝yç op∏at´ do 50 % albo ca∏kowicie z niej zwolniç.

§ 9. 1. Cudzoziemcowi, który zda∏ egzamin, Naczel-
na Rada Lekarska wydaje zaÊwiadczenie.

2. Cudzoziemiec, który nie zda∏ egzaminu, mo˝e
przystàpiç do egzaminu ponownie po up∏ywie co naj-
mniej szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia wyników
egzaminu.

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

Minister Zdrowia: M. Czakaƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera
oraz trybu przeprowadzania i sk∏adania egzaminu z j´zyka polskiego

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).


