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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2016 r. (znak: V.7014.6.2016.AA) dotyczące 
wątpliwości co do zasadności i celowości składania egzaminu z języka polskiego przez 
wszystkie osoby, które nie ukończyły studiów w języku polskim a chcą otrzymać prawo 
wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz 464, z póżn. zm.) 
od wielu lat niezmiennie stanowi, że okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 
wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która włada językiem 
polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza 
lub lekarza dentysty. Wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne 

w języku polskim.

Nowy przepis o konieczności złożenia egzaminu z języka polskiego został wdrożony 
do polskiego prawodawstwa art. 64 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), który wprowadza zmiany do ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W związku z powyższym osoby, które składały 
dotychczas oświadczenie o znajomości języka polskiego od dnia 18 stycznia 2016 r., 
zgodnie z nowym art. 6 ust 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
zobowiązane są do złożenia ww. egzaminu.
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Zamiarem ustawodawcy było sprawdzenie wszystkich kompetencji osób, które chcą 
wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty oraz troska o ich przyszłych pacjentów.

Powyższy egzamin we wspomnianym zakresie stosuje się również do obywateli 
polskich, którzy ukończyli studia medyczne w języku innym niż język polski, ponieważ 
dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że posiadanie obywatelstwa polskiego nie 
zawsze jest równoznaczne ze znajomością języka polskiego w zakresie niezbędnym 
do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Konieczność wprowadzenia 
zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w tej kwestii podyktowana była 
licznymi sygnałami, że pośród absolwentów studiów anglojęzycznych są obywatele 
polscy, którzy nie znają języka polskiego albo nie znają go w stopniu wystarczającym 
do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce.

Jednakże mając na względzie zgłaszane do Ministerstwa Zdrowia postulaty dotyczące 
zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich 
i państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w mowie
i w piśmie oraz zdały już Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny 

Egzamin Końcowy, uprzejmie informuję, że po analizie powyższego problemu 
prowadzone są już w Ministerstwie Zdrowia prace nad nowelizacją ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty w przedmiotowej kwestii.
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