
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Lekarz b´dàcy obywatelem innego ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, ubiegajàcy si´ o przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza
dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiàzany znaç j´zyk polski w mowie i piÊmie
w stopniu umo˝liwiajàcym: 

1) stosowanie w mowie i piÊmie prawid∏owej ter-
minologii medycznej, obejmujàcej mianownictwo
anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, sta-
nów metabolicznych, rozpoznaƒ, stanów chorobo-
wych, procedur i zabiegów;

2) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególnoÊci 
korzystanie z fachowej literatury i piÊmiennictwa
lekarskiego oraz przepisów regulujàcych wykony-
wanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Rze-
czypospolitej Polskiej;

3) porozumiewanie si´ z pacjentami, lekarzami
i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
a w szczególnoÊci poprawne przeprowadzanie wy-
wiadów lekarskich, udzielanie przyst´pnych i zro-
zumia∏ych dla pacjenta porad i informacji, przeka-
zywanie danych o pacjencie i czynne uczestnicze-
nie w konsyliach i konsultacjach, naradach i szko-
leniach zawodowych;

4) redagowanie tekstów zgodnie z zasadami grama-
tyki i ortografii oraz czytelne odr´czne prowadze-
nie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept
oraz skierowaƒ na badania diagnostyczne i spe-
cjalistyczne, a tak˝e wydawanie orzeczeƒ i opinii
lekarskich.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomoÊci
j´zyka polskiego w mowie i piÊmie koniecznego do wy-
konywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 74, poz. 688).

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

Minister Zdrowia: Z. Religa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie i piÊmie
koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191,
poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123,
poz. 849.


