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Opinia prawna 

w sprawie czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bolesław 
Grzegorz Piecha) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 
 
 Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, ze 
zmianami). 
 Proponowane przepisy dotyczą: wprowadzenia definicji legalnej 
obywatela państwa członkowskiego dla celów zmienianej ustawy, wymogów, 
jakie musza być spełnione, aby okręgowa rada lekarska przyznała prawo 
wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 
dentysty, współpracy okręgowych rad lekarskich z właściwymi organami 
państw członkowskich Unii Europejskiej, warunków korzystania z możliwości 
czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, nauczania zawodu oraz 
brania udziału w konsylium – bez konieczności uzyskania prawa wykonywania 
zawodu. Projekt określa zasady dotyczące odbywania stażu podyplomowego 
oraz specjalizacji, zasad posługiwania się oryginalnym tytułem zawodowym 
oraz określającym wykształcenie, obowiązek prowadzenia indywidualnej 
dokumentacji medycznej pacjenta oraz zasady jej udostępniania. 
 Zmiany zaproponowane w projekcie mają na celu implementację 
przepisów dyrektyw Rady 2005/36/WE oraz 2006/100/WE. W szczególności 
dotyczy to: zasad przyznawania przez okręgową radę lekarską prawa 
wykonywania zawodu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty, dokumentów wymaganych dla uzyskania tego prawa, procedur 
uznawania kwalifikacji, współpracy właściwych organów polskich z 
odpowiednimi organami innych państw członkowskich UE, wymogów 
dotyczących znajomości języka polskiego, zasad tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług, warunków odbywania stażu podyplomowego oraz prawa 



używania tytułów zawodowych i tytułów związanych z wykształceniem. 
Projekt, implementując dyrektywy, nie narusza prawa Unii Europejskiej 
 Należy uznać, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, 
gdyż implementuje postanowienia dyrektyw 2005/36/WE oraz 2006/100/WE. 
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