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Czy lekarz na żądanie pacjenta ma 
obowiązek okazania mu dokumentu 
prawa wykonywania zawodu? Czy 
pacjent ma prawo również domagać 
się okazania przez lekarza innych do-
kumentów o posiadanych przez niego 
kompetencjach, w tym np. specjaliza-
cji? Taka sytuacja zaszła w moim ga-
binecie prywatnym.

Obowiązek przedstawienia na żą-
danie osób lub organów dokumen-
tów potwierdzających tożsamość lub 
uprawnienia do wykonywania zawo-
du musi wynikać z powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa o ran-
dze ustawowej i powinien być ściśle 
interpretowany. 

Prawo wykonywania zawodu le-
karza jest jedynym dokumentem 
stwierdzającym uprawnienie do 
wykonywania zawodu lekarza na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dokument ten jest wydawany przez 
okręgowe rady lekarskie w wyni-
ku przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego zgodnie z art. 6  
ust. 1-7 Ustawy o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty (ustawa z 5 grud-
nia 1996 roku o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 617 ze zm.).

Na etapie postępowania w spra-
wie uzyskania przez lekarza lub leka-
rza dentystę prawa do wykonywania 

zawodu okręgowa rada lekarska do-
konuje szczegółowej kontroli i oceny, 
czy wnioskodawca spełnia wymaga-
nia przewidziane przepisami prawa 
i czy daje rękojmię prawidłowego 
wykonywania zawodu. Lekarz, któ-
ry uzyskał prawo wykonywania za-
wodu, podlega wpisowi do rejestru 
prowadzonego przez właściwą okrę-
gową radę lekarską i uzyskuje indy-
widualny unikatowy numer prawa 
wykonywania zawodu.

W konsekwencji tego, że na okrę-
gowych radach lekarskich spoczy-
wa obowiązek prowadzenia rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów, powie-
rzony im został również obowiązek 
weryfikacji i kontroli osób uprawnio-
nych do wykonywania zawodu leka-
rza lub lekarza dentysty, co wynika 
z art. 25 pkt. 14 Ustawy o izbach 
lekarskich (ustawa z 2 grudnia  
2009 roku o izbach lekarskich (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 168).

Podobne uprawnienia kontrolne 
wobec lekarzy i lekarzy dentystów 
ma Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 
podmioty lecznicze, które zawar-
ły z lekarzem lub lekarzem dentystą 
umowę o pracę lub umowę cywilno-
prawną. Lekarz nie ma natomiast 
obowiązku przedstawiania pacjen-
towi dokumentów potwierdzających 
prawo wykonywania zawodu lub spe-
cjalizację. 

W opisanym przypadku lekarz 
prowadzący indywidualną praktykę 
lekarską jest zobowiązany udzielić 
pacjentowi informacji wynikających 
z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o działalno-
ści leczniczej (ustawa z 15 kwietnia 
2011 roku o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze  
zm.).

Oznacza to, że lekarz jest zobowią-
zany w szczególności do udzielenia 
pacjentowi informacji objętych wpi-
sem do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą, tj. jego 
imienia i nazwiska oraz indywidual-
nego numeru prawa wykonywania 
zawodu. Udzielenie takich informacji 
umożliwia pacjentowi zweryfikowanie 
w publicznie dostępnych źródłach:
 •  Centralnym Rejestrze Lekarzy RP,
 •   Rejestrze Podmiotów Wykonują-

cych Działalność Leczniczą.

Dzięki temu pacjent się dowie, czy 
lekarz ma prawo wykonywania zawo-
du oraz jakie ma specjalizacje. 

W orzecznictwie wskazuje się, że 
to właśnie publicznie dostępne re-
jestry pełnią szczególną funkcję in-
formacyjną, ochronną i umożliwiają 
korzystającym ze świadczeń medycz-
nych weryfikację uprawnień i kompe-
tencji lekarzy (wyrok WSA w Warsza-
wie z 29 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 
1819/13). 

Podsumowanie

Lekarz prowadzący indywidualną 
praktykę lekarską nie ma obowiąz-
ku przedstawiania dokumentu po-
twierdzającego prawo wykonywania 
zawodu lub innych dokumentów po-
twierdzających jego kwalifikacje. Jest 
natomiast zobowiązany przedstawić 
pacjentowi dane, które umożliwiają 
mu weryfikację prawa wykonywania 
zawodu przez lekarza w publicznie 
dostępnych rejestrach.   ■
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