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Dot nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie
potwierdzania znajomości ięzyka po|skiego przez absolwentów ubiegających
się o przyznanie w Po|sce prawa wykonywania zawodu lekarza a|bo |ekarza
dentysty oraz opłat za zaświadczenia wydawane przez organy izb lekarskich
niązane z uznawaniem po|skich kwa|ifik7ii3wodowych.

le*,ni (ń),/,l ,
w imieniu samorządu |ekarskiego upzejmie informuję, Źe z dniem 18 stycznia

2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwa|ifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz' 65), kóra wdraża do po|skiego prawa pzepisy
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dyrektywy Parlamentu Europeiskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r.

zmieniającej dyrektywę 2005/36ń/VE w sprawie uznawania kwaIifikacji zawodowych'
Ustawa ta wprowadza kilka zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o

zawodach |ekarza i |ekarza dentysty. Dwie spośród nich mogą mieć znaczenie d|a
absolwentów kierunku |ekarskiego oraz |ekarsko-dentystycznego, szczegó|nie tych,
ktÓzy odbywaIi studia w języku angie|skim'

PrzekazĄąc poniższe informacje, uprzejmie proszę o poinformowanie o
nowych wymogach abso|wentów poszczegó|nych ucze|nj' co pozwo|i im sprawniej
uzyskać odpowiednie zaświadczenia (zw,łaszcza w przypadku tych abso|wentów,
którzy nie występujq w Po|sce o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania
zawodu, |ecz od razu po studiach zamierzaią podjać pracę W innych państwach Unii
Europejskiej) bądź z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić słę na egzamin z języka
po|skiego, jeże|i zamie|ząą rozpocząć staż podyp|omowy w Polsce.

Szczegółowe informacje odnośnie przedstawionych poniżej zagadnień można
uzyskaó w biurze Naczelnej |zby Lekarskiej, te|. 22 55 91 300' a także na stronie
internetowej:
htto://www. nil.orq.pl/dzialalnosc;/osrodki-naczelnei-izbv-lekarskiei/orodek-uznawania-
kwalifikacii

Potwierdzanie zna.iomości języka po|skiego.
Wszystkie osoby, które ukończyty studia łekarskie a|bo |ekarsko-dentystyczne w
języku innym niŹ język po|ski' W ce|u uzyskania w Po|sce prawa wykonywania
zawodu |ekaŻa a|bo lekaza dentysty bqdź ograniczonego prawa wykonywania
zawodu są zobowiqzane wykazać odpowiednią znajomoŚć języka po|skiego poprzez
ztoienie egzaminu z języka po|skiego przeprowadzanego przez Nacze|ną |zbę
Lekarską.
oznacza to, że nie jest już wystarczĄqcym dowodem znajomości języka po|skiego
złożenie oświadczenia pzez obywate|a Po|ski albo innego państwa członkowskiego
UE - każda osoba, która ukończyta studia |ekarskie albo |ekarsko.dentystyczne w
innym języku niż. język po|ski (a więc także studia na po|skiej ucze|ni medycznej
prowadzone W języku angie|skim), bez wzg|ędu na posiadane obywate|stwo' pzed
uąyskaniem prawa wykonywania .zawodu (także ograniczonego prawa) jest
zobowiązana złoŻyć z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany i

pzeprowadzany przez Nacze|ną |zbę Lekarską.

opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji.
Zgodnie z przepisem ań' 6 ust. 13 ustawy o zawodach |ekaza i |ekarza dentysty
(dodanym na mocy art' 64 pK. 4 |it. c wspomnianej na Wstępie ustawy z dnia 22
grudnia 201 5 r,) za kaŻde zaświadczenie llliązane z procedurą uznawania
kwa|ifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek |ekarza |ub |ekarza
dentysty przez okręgowq radę |ekarską (w przypadku osób posiadających w Po|sce
prawo wykonywania zawodu) albo Nacze|ną Radę Lekarską (w przypadku
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abso|wentów po|skich uczelni nie posiadających w Po|sce prawa wykonywania
zawodu) pobiera się opłatę w Vvysokości 3% minima|nego wynagrodzenia za praĘ
obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
W roku 2016 minima|ne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 850 zł - opłata za
zaŚwiadczenie wynosi więc obecnie 55,50 zł.

opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwej okręgowej rady |ekarskiej a|bo
Naczelnej Rady Lekarskiej.
Lekaz albo |ekaz denĘsta powinien składaiąc wniosek o wydanie zaświadczenia
jednocześnie pzedłożyć potwierdzenie dokonania odpowiedniej wpłaty. Wniesienie
opłaty przez wnioskodawcę jest wymagane także w sytuacjach, gdy wniosek i

dokumenty w jego imieniu składa ucze|nia.
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