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ROZDZIAŁ I 

POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MEDYCZNEGO

§ 1. Pojęcie prawa medycznego

Pojęcie prawa medycznego zarówno w piśmiennictwie prawniczym, jak 
i medycznym jest coraz częściej używane1.

Prawo medyczne (ang. medical law, franc. droit médicale, niem. das Medizin-
recht) w ścisłym znaczeniu (sensu stricto) to zbiór przepisów prawnych regulują-
cych prawa i obowiązki pacjenta i personelu medycznego (m.in. pielęgniarki, położ-
nej, lekarza, lekarza dentysty, ratownika) oraz sposób funkcjonowania Narodowego 
Funduszu Zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej, a także innych podmiotów świad-
czących usługi medyczne. 

Prawo medyczne w znaczeniu szerokim (sensu largo) to nie tylko przepisy 
dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów medycznych, ale również prze-
pisy z zakresu innych gałęzi prawnych, jak np. prawa cywilnego, karnego czy pracy, 
a odnoszących się do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki (np. art. 192 KK, 
odpowiedzialność cywilna na gruncie art. 415 KC itp.). 

Pierwsze opracowania dotyczące prawa medycznego ukazały się pod koniec 
XIX w. Były to prace francuskie i belgijskie2. Termin „prawo medyczne” upo-
wszechnił się stopniowo dopiero w drugiej połowie XX w. W okresie międzywo-
jennym rozpowszechnionym terminem także w Polsce był termin „prawo lekarskie” 
oraz „prawo sanitarne”. Pierwsze określenie swym zakresem tematycznym trakto-
wało o problematyce praw i obowiązków lekarzy, a jego znaczenie stale się zmie-
niało i poszerzało. Terminem „prawo sanitarne” zaś obejmowano regulacje prawne 
dotyczące zdrowotności publicznej, zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzór sa-
nitarny. 

1 L. Kubicki, Prawo medyczne – próba ustalenia zakresu, Pr. i Med. 2000, Nr 5, s. 19–26.
2 M. Mikos, S. Poździoch, Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Alma Mater 2008, Nr 101, s. 76–78.



4 Rozdział I. Pojęcie i źródła prawa medycznego

www.testy-prawnicze.pl
 

Merytoryczny i coraz bardziej intensywny rozwój nowej dziedziny prawa nastą-
pił od 1950 r., najbardziej widoczny był we Francji3 i Wielkiej Brytanii, a poza Eu-
ropą – w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze wzmianki o prawie medycz-
nym jako dziedziny wiedzy prawniczej ukazały się na przełomie lat 20. i 30. XX w. 
Wtedy opublikowano w czasopismach naukowych pierwsze artykuły poświęcone 
zagadnieniom z tego zakresu prawa. Pierwszym podręcznikiem, w którym omówio-
ne zostały problemy z pogranicza prawa i medycyny, były podręczniki do medycy-
ny sądowej L. Wachholza i J. Olbrychta4. Kolejnym był opublikowany w 1936 r. 
zbiór przepisów autorstwa A. Blocha5. W latach 1919–1939 zostały przyjęte w Pol-
sce zasadnicze unormowania legislacyjne w zakresie prawa medycznego, z których 
wiele miało charakter prekursorski.

Pierwszym polskim opracowaniem dotyczącym prawa medycznego była książ-
ka T. Cypriana i P. Asłanowicza6 wydana w 1949 r. W 1968 r. ukazała się publi-
kacja M. Sośniaka7, w której omówione zostały m.in. podstawy i rodzaje cywil-
nej odpowiedzialności lekarskiej, obowiązki lekarza związane z podjęciem zabiegu 
leczniczego, błąd lekarski, dochowanie tajemnicy lekarskiej, podtrzymywanie życia 
i przeszczepy oraz eutanazja. Na wymienienie zasługują również opracowania pro-
fesora Uniwersytetu Warszawskiego J. Sawickiego8. Od lat 60. XX w. w pismach 
prawniczych (Państwo i Prawo, Prawo Medyczne, Prokuratura i Prawo) coraz czę-
ściej były publikowane w szerszym rozmiarze i zakresie artykuły naukowe wybit-
nych znawców tej problematyki, m.in. M. Nesterowicza, L. Kubickiego, E. Zieliń-
skiej i wielu innych. Jedną z pierwszych monografi i, która ukazała się pod koniec lat 
80. XX w., jest monografi a A. Zolla9. Jedno z ostatnich wydań ukazało się w 1988 r. 
Autor omówił w publikacji cztery rodzaje błędów lekarskich (diagnostyczne, te-
rapeutyczne, techniczne i organizacyjne), które zilustrował licznymi przykładami 
z orzecznictwa. W 1994 r. ukazała się książka M. Nesterowicza, która w ciągu 22 lat 
doczekała się dziesięciu wznowień uwzględniających poszerzenie i uaktualnienie 
publikacji10. Ważny wkład w rozwój prawa medycznego w Polsce wniosła mono-
grafi a M. Safjana11. 

3 We Francji jednym z wcześniejszych opracowań była książka R. Savatier, Traite de droit medical (Zarys 
prawa medycznego), Paris 1956.

4 L. Wachholz, J. Olbrycht, Medycyna kryminalna, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Paryż–Poznań–
Wilno–Zakopane 1924; L. Wachholz, Medycyna sądowa, Warszawa 1933.

5 A. Bloch, Prawo lekarskie. Komentarz, Kraków 1936.
6 T. Cyprian, P. Asłanowicz, Karna i cywilna odpowiedzialność lekarza. Zbiór zagadnień prawnych, 

Kraków 1949.
7 M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1968.
8 J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie, Warsza-

wa 1965; tenże, Przymus leczenia i eksperyment lekarski w świetle prawa, Warszawa 1964; tenże, Przymus 
leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966.

9 A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988.
10 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013.
11 M. Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warsza-

wa 1998.
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Prawo medyczne ma stosunkowo krótką historię, ale w ostatnich latach obser-
wować można dość intensywny rozwój tej dziedziny prawa. Na wielu uczelniach na 
wydziałach prawa działają jednostki naukowe (katedry lub zakłady) specjalizujące 
się w prawie medycznym, na kilku uczelniach istnieje również możliwość kształce-
nia podyplomowego w tej dziedzinie. Personel medyczny, jak i prawnicy mają moż-
liwość uczestniczenia w coraz liczniejszych szkoleniach i konferencjach z prawa 
medycznego.

Rozwój prawa medycznego możliwy jest dzięki zmianie, jaka nastąpiła w ostat-
nich dziesięcioleciach w działaniach medycznych i relacjach lekarz–pacjent. 
Współczesna medycyna nie jest jak kiedyś zorientowana na chorobę (krankheitso-
rientiert), ale na pacjenta (patientenorientiert)12. Obecnie leczy się nie chorobę, ale 
chorego oraz lekarz ma do czynienia nie z chorym organem, ale z chorym pacjen-
tem. Takie podejście należy już do medycznych standardów. Model paternalistycz-
ny, który przez wieki funkcjonował w medycynie, polegał na tym, że w relacji le-
karz – specjalista pacjent podmiotem dominującym był lekarz, miał on wszelkie 
kompetencje odnośnie do podejmowania istotnych decyzji dotyczących zdrowia 
i życia pacjenta. Obecnie w relacjach tych dominuje model partnerski, funkcjonu-
jący na zasadzie pełnej autonomii pacjenta. Lekarz jest profesjonalnym partnerem 
pacjenta, który po jego zbadaniu ma obowiązek poinformowania go o stanie zdro-
wia. Dziś decyzja o dalszym leczeniu należy do pacjenta, a nie do lekarza. Pacjent 
ma prawo sam o sobie decydować.

Prawo medyczne powinno określać dość szczegółowo:
1) przesłanki dopuszczalności wykonywania przez określone osoby profesjonalne-

go udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) granice i kompetencje samorządów zawodowych;
3) formy, w jakich mogą być wykonywane zawody lekarza, pielęgniarki i zakres 

wykonywania tych zawodów;
4) wykonywanie zabiegów (np. eksperyment, klonowanie, zabiegi kosmetyczne, 

transplantacja, aborcja);
5) przymus w leczeniu, zwłaszcza w leczeniu psychiatrycznym, chorób zakaź-

nych, uzależnień;
6) fi nansowanie i odpłatność świadczeń zdrowotnych;
7) odpowiedzialność zawodową.

Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza nie należą do dziedziny prawa 
medycznego sensu stricto, lecz odpowiednio do prawa cywilnego, karnego i pracy.

12 Zob. E. Schockenhoff, Zur Lüge verdammt? Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft und die 
Ethik der Wahrheit, Freiburg–Basel–Wien 2000, s. 451; Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza. Dy-
lematy moralne w kontekście roszczeń pacjenta w sytuacji zagrożenia życia. Materiały z Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej „Medycyna – nauką czy miejscem spełniania życzeń pacjenta”, Warszawa 17–18.4.2008 r., 
http://www.prawoimedycyna.pl (dostęp: 19.5.2016 r.).
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ROZDZIAŁ II

WYKONYWANIE ZAWODU MEDYCZNEGO

§ 2. Pojęcie zawodu

Do zawodów medycznych odnosi się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 7.8.2014 r. w sprawie klasyfi kacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania13. Klasyfi kacja zgodnie z § 2 tego rozpo-
rządzenia jest stosowana w zakresie:
1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2) szkolenia zawodowego;
3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicz-

nego;
4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku 

pracy.
Klasyfi kacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym 

zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfi kacja zo-
stała opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfi kacji Zawo-
dów ISCO-88, przyjętego w grudniu 2007 r. na trójstronnym Spotkaniu Ekspertów 
ds. Statystyki Pracy dotyczącym aktualizacji Międzynarodowego Standardu Klasy-
fi kacji Zawodów (ISCO), zwołanym przez Organ Wykonawczy Międzynarodowego 
Biura Pracy (ILO) zgodnie z postanowieniami rezolucji z 2003 r. z XVII Między-
narodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS). Zasadniczy układ klasyfi ka-
cji, kryteria klasyfi kacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z Międzynarodo-
wymi Standardami ISCO-08. Struktura klasyfi kacji oparta jest na systemie pojęć, 
z których najważniejsze to zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifi kacje za-
wodowe.

Zawód zdefi niowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnio-
nych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielki-

13 Dz.U. z 2014 r. poz. 1145; rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy 
z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).
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mi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifi ka-
cji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Zawód 
może dzielić się na specjalności. 

Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część 
czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przed-
miotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, 
zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Umiejętność określono zaś jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowied-
niej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), przez kwalifi kacje zawodowe na-
tomiast rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składo-
wych zadań zawodowych.

Specjalizację kwalifi kacji zdefi niowano natomiast przez rodzaj koniecznej wie-
dzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub 
przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj 
świadczonych usług.

Posługując się wyżej wymienionym rozporządzeniem, należy przyjąć, że ile-
kroć w aktach prawnych pojawia się niezdefi niowane pojęcie zawodów medycz-
nych, należy mieć na uwadze zawody ujęte w klasyfi kacji powyższego rozporzą-
dzenia.

Tab. 1. Struktura klasyfi kacji zawodów i specjalności w zakresie
ochrony zdrowia 

22 Specjaliści do spraw zdrowia

221 Lekarze

2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

221101 Lekarz

221102 Lekarz ze specjalizacja I stopnia

2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

221201 Lekarz – specjalista specjalista alergologii 

221202 Lekarz – specjalista specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

221203 Lekarz – specjalista specjalista angiologii 

221204 Lekarz – specjalista specjalista audiologii i foniatrii 

221205 Lekarz – specjalista specjalista balneologii i medycyny fi zykalnej 

221206 Lekarz – specjalista specjalista chirurgii dziecięcej 

221207 Lekarz – specjalista specjalista chirurgii klatki piersiowej 

221208 Lekarz – specjalista specjalista chirurgii naczyniowej 

221209 Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej 
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221210 Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej 

221211 Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej 

221212 Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowa 

221213 Lekarz – specjalista chorób płuc 

221214 Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych 

221215 Lekarz – specjalista chorób zakaźnych 

221216 Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii 

221217 Lekarz – specjalista diabetologii 

221218 Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej 

221219 Lekarz – specjalista endokrynologii 

221220 Lekarz – specjalista epidemiologii 

221221 Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej 

221222 Lekarz – specjalista gastroenterologii 

221223 Lekarz – specjalista genetyki klinicznej 

221224 Lekarz – specjalista geriatrii 

221225 Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej

221226 Lekarz – specjalista hematologii 

221227 Lekarz – specjalista hipertensjologii

221228 Lekarz – specjalista immunologii klinicznej 

221229 Lekarz – specjalista kardiochirurgii 

221230 Lekarz – specjalista kardiologii 

221231 Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej 

221232 Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej 

221233 Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej 

221234 Lekarz – specjalista medycyny pracy 

221235 Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej 

221236 Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej 

221237 Lekarz – specjalista medycyny sądowej 

221238 Lekarz – specjalista medycyny sportowej 

221239 Lekarz – specjalista medycyny transportu 

221240 Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej 
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221241 Lekarz – specjalista nefrologii 

221242 Lekarz – specjalista neonatologii 

221243 Lekarz – specjalista neurochirurgii 

221244 Lekarz – specjalista neurologii 

221245 Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej 

221246 Lekarz – specjalista neuropatologii

221247 Lekarz – specjalista okulistyki 

221248 Lekarz – specjalista onkologii i hematologia dziecięcej 

221249 Lekarz – specjalista onkologii klinicznej 

221250 Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

221251 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii 

221252 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

221253 Lekarz – specjalista patomorfologii 

221254 Lekarz – specjalista pediatrii 

22255 Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii 

221256 Lekarz – specjalista psychiatrii 

221257 Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 

221258 Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 

221259 Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej 

221260 Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej 

221261 Lekarz – specjalista reumatologii 

221262 Lekarz – specjalista seksuologii 

221263 Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej 

221264 Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej 

221265 Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej 

221266 Lekarz – specjalista urologii 

221267 Lekarz – specjalista urologii dziecięcej

221268 Lekarz – specjalista zdrowia publicznego 

221269 Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci

221270 Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej

221271 Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej



10 Rozdział II. Wykonywanie zawodu medycznego

www.testy-prawnicze.pl
 

221272 Lekarz – specjalista gastroenterologii dziecięcej

221273 Lekarz – specjalista intensywnej terapii

221274 Lekarz – specjalista medycyny lotniczej

221275 Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej

221276 Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej

221277 Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej

221278 Lekarz – specjalista perinatologii

221290 Pozostali lekarze specjaliści 

222 Pielęgniarki

2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

222101 Pielęgniarka

2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty

222201 Pielęgniarka − specjalista organizacji i zarządzania

222202 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

222203 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 

222204 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego 

222205 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 

222206 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego 

222207 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego 

222208 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego 

222209 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 

222210 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa neurologicznego 

222211 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 

222212 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 

222213 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

22224 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej 

222215 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

222216 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego 

222217 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa ratunkowego 

222218 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa rodzinnego 

222219 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 



11

www.testy-prawnicze.pl
  

§ 2. Pojęcie zawodu

222220 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 

222221 Pielęgniarka − specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 

222222 Pielęgniarka − specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty

223 Położne

2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

223101 Położna 

2232 Położne z tytułem specjalisty

223201 Położna − specjalista organizacji i zarządzania

223202 Położna − specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 

223203 Położna − specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego 

223204 Położna − specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 

223205 Położna − specjalista pielęgniarstwa położniczego 

223206 Położna − specjalista pielęgniarstwa rodzinnego 

223207 Położna − specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

223290 Pozostałe położne z tytułem specjalisty

224 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

2240 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

224001 specjalista do spraw ratownictwa medycznego

226 Lekarze dentyści 

2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją
I stopnia

226101 Lekarz dentysta

226102 Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia

2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

226201 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii stomatologicznej 

226202 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowa 

226203 Lekarz dentysta – specjalista epidemiologii 

226204 Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji 

226205 Lekarz dentysta – specjalista periodontologii 

226206 Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej 
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226207 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej 

226208 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją 

226209 Lekarz dentysta – specjalista zdrowia publicznego 

226290 Pozostali lekarze dentyści specjaliści

227 Diagności laboratoryjni

2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

227101 Diagnosta laboratoryjny

2272 Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

227201 Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej

227202 Diagnosta laboratoryjny – specjalista epidemiologii

227203 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

227204 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki sądowej

227205 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

227206 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

227207 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologiiamedycznej

227208 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej

227209 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjna toksykologia medyczna

227210 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

227211 Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologii medycznej

227212 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego

227213 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego

227214 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej

227290 Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści

228 Farmaceuci

2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

228101 Farmaceuta

2282 Farmaceuci specjaliści

228201 Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej

228202 Farmaceuta – specjalista bromatologii

228203 Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej 

228204 Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej 
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228205 Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej 

228206 Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej 

228207 Farmaceuta – specjalista farmakologia

228208 Farmaceuta – specjalista leku roślinnego

228209 Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej

228210 Farmaceuta – specjalista toksykologii

228211 Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego

228312 Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego

228190 Pozostali farmaceuci specjaliści

229 Inni specjaliści ochrony zdrowia

2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

229101 Inspektor dozoru jądrowego

229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

229104 Specjalista zdrowia publicznego

229105 Specjalista zdrowia środowiskowego

229106 Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

229190 Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

2292 Fizjoterapeuci

229201 Fizjoterapeuta

229202 Specjalista fi zjoterapii

2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

229301 Specjalista do spraw dietetyki

229302 Specjalista żywienia człowieka

229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

2294 Audiofonolodzy i logopedzi

229401 Audiofonolog

229402 Logopeda

229403 Neurologopeda

229404 Surdologopeda

229490 Pozostali audio fonolodzy i logopedzi
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2295 Optometryści

229501 Optometrysta

2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfi kowani

229901 Epidemiolog

229902 Koordynator badań klinicznych

229903 Kosmetolog

229904 Osoba wykwalifi kowana w przemyśle farmaceutycznym

229905 Psychoterapeuta

229906 Specjalista psychoterapii uzależnień

229907 Specjalista terapii uzależnień

229908 Toksykolog

229908 Toksykolog

229909 Psychoonkolog

229910 Psychotraumatolog

229911 Specjalista radiofarmacji

229912 Specjalista inżynierii medycznej

229913 Elektroradiolog

229990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfi kowani

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.8.2014 r. w sprawie 
klasyfi kacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1145).

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 DziałLeczU osobą wykonującą zawód me-
dyczny jest osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem facho-
wych kwalifi kacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 
w określonej dziedzinie medycyny.

Pracownikiem medycznym jest osoba, która posiada wykształcenie lekar-
skie, pielęgniarskie, położnicze lub inne medyczne w zakresie podstawowym oraz 
uprawnienia do wykonywania praktyki zawodowej w swoim kraju14.

14 G. Rogala-Pawelczyk, Odpowiedzialność prawna za zespołowe działania medyczne, a w szczególno-
ści wzajemne relacje odpowiedzialności lekarzy i pielęgniarek, wykład w ramach Podyplomowego Studium 
Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim z 6.3.2010 r.
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§ 3. Zawód lekarza i lekarza dentysty

„Przewodnik po zawodach”15 podaje, że „podstawowym celem pracy lekarza 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności badanie stanu zdrowia, 
rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udziela-
nie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich”. Taką samą 
formułę zawiera art. 2 ust. 1 ZawLekU, zgodnie z którym wykonywanie zawodu 
lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifi kacje i po-
twierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń zdrowotnych, w szczególności: 
1) badaniu stanu zdrowia, 
2) rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, 
3) leczeniu i rehabilitacji chorych, 
4) udzielaniu porad lekarskich, 
5) wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. 

Głównym celem pracy lekarza dentysty określonym w „Przewodniku po za-
wodach” „jest opieka stomatologiczna będąca integralną częścią opieki zdrowot-
nej. Na opiekę stomatologiczną składa się działalność profi laktyczna, lecznicza 
i rehabilitacyjna jamy ustnej i narządu żucia”16. W myśl normy zawartej w art. 2 
ust. 2  ZawLekU wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez 
osobę posiadającą wymagane kwalifi kacje świadczeń zdrowotnych, takich jak ba-
danie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganiu im, leczenie i rehabilita-
cja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekar-
skich w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic 
przyległych. 

Różnica pomiędzy wykonywaniem zawodu lekarza dentysty a zawodem lekarza 
polega na tym, że lekarz dentysta udziela tychże świadczeń w zakresie chorób zę-
bów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

W myśl ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie tych zawo-
dów może przyjąć również formę prowadzenia przez nich prac badawczych w dzie-
dzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza, 
a także kierowanie podmiotem leczniczym lub zatrudnienie w podmiotach zobo-
wiązanych do fi nansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 
lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego dokonuje się czynno-
ści związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej (art. 2 ust. 3 ZawLekU).

Szczegółowe zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza den-
tysty określone są w dalszych postanowieniach omawianej ustawy. Lekarz jest zo-
bowiązany do wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

15 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnik po 
zawodach, t. 2, Warszawa 2003, s. 335–342; http://www.psz.praca.gov.pl (dostęp: 19.5.2016 r.).

16 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, s. 343–348. Rejestr 
lekarzy prowadzony jest przez Naczelną Izbę Lekarską. Dane statystyczne dostępne na: http://www.nil.org.
pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne.
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medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i le-
czenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością 
(art. 4 ZawLekU).

Osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 
musi spełnić warunki określone w art. 5 ZawLekU. Należą do nich:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Rzeczpospoli-

ta Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) posiadanie: 

a) dyplomu lekarza lub lekarza dentysty wydanego przez polską szkołę wyższą 
potwierdzającego ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierun-
ku lekarskim, obejmujących co najmniej 5500 godzin dydaktycznych zajęć 
teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralne praktyczne nauczanie 
w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów, lub dyplomu lekarza dentysty 
wydanego przez polską szkołę wyższą potwierdzającego ukończenie co naj-
mniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmują-
cych co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. roku studiów, 
lub

b) dyplomu lekarza wydanego przez polską szkołę wyższą potwierdzającego 
ukończenie studiów na kierunku lekarskim rozpoczętych przed 1.10.2012 r. 
lub dyplomu lekarza dentysty wydanego przez polską szkołę wyższą po-
twierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym 
rozpoczętych przed 1.10.2012 r., lub

c) dokumentu potwierdzającego formalne kwalifi kacje lekarza lub lekarza den-
tysty, spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach 
prawa Unii Europejskiej, wydanego przez inne niż Rzeczpospolita Polska 
państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymienionego w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 6b ZawLekU i towarzyszącego mu, odpowiedniego świa-
dectwa wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 6b ZawLekU, 

d) dyplomu lekarza lub lekarza dentysty wydanego przez inne państwo niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej pod warunkiem, że dyplom został 
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi 
przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w prze-
pisach prawa Unii Europejskiej;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu lekarza lub 

lekarza dentysty;
5) wykazanie się nienaganną postawą etyczną. 
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§ 4. Zawód pielęgniarki i położnej

Zgodnie ze wspomnianym przewodnikiem „głównym celem pracy pielęgniar-
ki jest udzielenie pomocy ludziom chorym i potrzebującym oraz promowanie zdro-
wia. Pielęgnowanie to inaczej zapewnienie profesjonalnej opieki ludziom prze-
wlekle chorym, przygotowywanym do leczenia szpitalnego, a także po leczeniu 
szpitalnym w domu”17. 

Artykuł 4 ust. 1 ZawPielU statuuje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki po-
lega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez: 
 1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów; 
 2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
 3) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
 4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
 5) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 
ratunkowych; 

 6) edukację zdrowotną i promocję zdrowia;
 7) orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, oraz
 8) edukowanie zdrowotne i promowanie zdrowia. 

Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 
 1) nauczanie zawodu pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia 

zawodowego pielęgniarek; 
 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa; 
 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek i położnych;
 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na 

których wykonuje się czynności związane z przygotowaniem, organizowaniem 
lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do fi nansowania świadczeń opie-
ki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wyko-
nuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzo-
rem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania 
obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

 7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej 
Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczy-

17 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, s. 355–360. Rejestr 
pielęgniarek i położnych prowadzony jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, http://www.nipip.pl/
index.php/aktualnosci/systemy-informatyczne-ochrona-danych-osobowych/2996-centralny-rejestr-pielegniar
ek-i-poloznych. Statystyki dostępne na: http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat.



18 Rozdział II. Wykonywanie zawodu medycznego

www.testy-prawnicze.pl
 

pospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną 
zdrowia i opieką zdrowotną;

 8) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomo-
cy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określo-
nych w ustawie;

 9) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub w klubie dziecięcym, 
o którym mowa w ustawie z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 318;

 10) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położ-
nych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

 11) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pie-
lęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w cha-
rakterze pracownika albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obo-
wiązku świadczenia pracy.

Cytowany już „Poradnik po zawodach”19 określa, że głównym celem pracy po-
łożnej jest obserwacja, pielęgnacja i udział w procesie leczenia kobiety ciężarnej, 
chorej ginekologicznie. Do ważnych funkcji należą: przygotowanie kobiety do po-
rodu, odebranie porodu, a następnie sprawowanie opieki nad położnicą i noworod-
kiem w pierwszych tygodniach życia dziecka. Całokształt realizacji procesu pielę-
gnowania ma na celu zachowanie zdrowia zarówno kobiety, jak i dziecka.

W art. 5 ust. 1 ZawPielU ustawodawca określił, że wykonywanie zawodu po-
łożnej polega: 
 1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fi -

zjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych 
w monitorowaniu ciąży fi zjologicznej;

 2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
wysokiego ryzyka;

 3) prowadzeniu porodu fi zjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzysta-
niem aparatury medycznej; 

 4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z na-
cięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednico-
wego;

 5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 
lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zba-
dania macicy;

 6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu 
okresu poporodowego;

 7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie  potrzeby 
wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;

18 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 157.
19 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, s. 361–366.
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 8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 10) profi laktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
 11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających 

skierowania do lekarza;
 12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;
 13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

 a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony 
macierzyństwa i ojcostwa, 

 b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia 
dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również: 
 1) nauczanie zawodu położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia za-

wodowego położnych; 
 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej, 

w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;
 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;
 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na 

których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do fi nansowania świadczeń opie-
ki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wyko-
nuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzo-
rem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania 
obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

 7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomo-
cy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określo-
nych w ustawie;

 8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub w klubie dziecięcym, o któ-
rym mowa w ustawie z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 320;

 9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położ-
nych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

 10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy 
położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w cha-
rakterze pracownika albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organiza-
cji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obo-
wiązku świadczenia pracy. 

20 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 157.
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Pielęgniarka, położna, aby mogła wykonywać swój zawód, powinna, zgodnie 
z art. 7 ZawPielU, posiadać prawo wykonywania zawodu stwierdzone lub przyzna-
ne przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Prawo wykonywania zawodu pie-
lęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej przysługuje zgodnie z normą zawartą 
w art. 28 ZawPielU osobie, która: 
1) posiada świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź 

uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świa-
dectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szko-
ły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że speł-
niają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Euro-
pejskiej; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu; 
4) wykazuje nienaganną postawę etyczną.

W art. 29 ZawPielU określono warunki dla osoby, której przysługuje prawo wy-
konywania zawodu i która jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Pielęgniarka czy położna wykonuje swój zawód:
1) z należytą starannością,
2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) poszanowaniem praw pacjenta,
4) dbałością o bezpieczeństwo pacjenta,
6) wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

§ 5. Ratownik medyczny i ratownik

Zawód ratownika medycznego, w porównaniu z innymi zawodami medycz-
nymi, jest zawodem występującym na rynku pracy w Polsce od niedawna21. Na 
podstawie art. 10 RatownictwoMU zawód ratownika medycznego może wyko-
nywać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykony-

wania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania: 

a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne 
lub 

21 P. Guła, S. Paździoch (red.), Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, Warszawa 2008, s. 74 
i nast. 



21

www.testy-prawnicze.pl
  

§ 5. Ratownik medyczny i ratownik

b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną 
o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzy-
skanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub 

c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej 
za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub 

d) posiada kwalifi kacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego naby-
te w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej22.

Od 1.5.2017 r.23 wymagania ulegną zmianie. Zawód ratownika medycznego bę-
dzie mogła wykonywać osoba która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykony-

wania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, 
że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wy-
konywania zawodu ratownika medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) spełnia następujące wymagania:
a) rozpoczęła przed 30.9.2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ra-

townictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na 
tym kierunku (specjalności), lub 

b) rozpoczęła po 30.9.2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym 
z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 
2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z 27.7.2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanych dalej „punktami 
ECTS”, w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy 
licencjata, lub 

c) rozpoczęła po 30.9.2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym 
z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 
2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratow-

22 Dz.U. z 2016 r. poz. 65.
23  Zmieniona treść art. 10 wchodzi w życie 1.5.2017 r. Został on zmieniony ustawą z 9.10.2015 r. o zmia-

nie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 
ze zm.) oraz ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
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nictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sze-
ściomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną 
dalej „praktyką” oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin 
z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub 

d) rozpoczęła przed 1.3.2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub nie-
publicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała 
dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny 
albo dyplom potwierdzający kwalifi kacje zawodowe w zawodzie ratownik 
medyczny, lub 

e) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − strona umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej 
za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i uzyskała prawo 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, lub 

f) posiada kwalifi kacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego naby-
te w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z 22.12.2015 r. o za-
sadach uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 

Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy oso-
by, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medycz-
ne lub studia w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim 
lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach 
szkoły publicznej, kształcącą w języku polskim. 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego zgodnie z normą zawartą 
w art. 11 RatownictwoMU polega na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych 

udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza;
2) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 

działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofi ar i degradacji środowiska;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagro-

żenia zdrowotnego;
5) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Ustawodawca w art. 13 RatownictwoMU określił również warunki, jakie musi 
spełnić osoba, która chce wykonywać zawód ratownika. Musi ona:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
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2) być zatrudniona lub pełnić służbę w jednostkach współpracujących z systemem, 
o których mowa w art. 15 RatownictwoMU, lub być członkiem tych jednostek;

3) posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifi kowanej 
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;

4) posiadać stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwali    fi kowanej pierwszej po-
mocy. 
Ustawa określa zakres czynności, jakie może wykonać ratownik w ramach 

kwalifi kowanej pierwszej pomocy (art. 14 RatownictwoMU). Obejmuje on: 
1) resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z poda-

niem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defi brylatora zautomatyzowa-
nego;

2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właści-

we ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

6) stosowanie tlenoterapii biernej;
7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 

 RatownictwoMU.

§ 6. Zawód diagnosty laboratoryjnego

Głównym celem pracy specjalisty analityki klinicznej jest nadzór nad prawi-
dłowym wykonaniem analizy materiału pobranego od pacjenta. W ramach swojej 
działalności powinien on z jednej strony współpracować z lekarzem, m.in. poprzez 
pomoc w interpretacji otrzymanych wyników badań, z drugiej strony musi czuwać 
nad właściwym wykonaniem zleconej analizy i nadzorować oraz ukierunkowywać 
pracę zespołu techników analityki medycznej. W zawodzie specjalisty analityki kli-
nicznej występuje specjalizacja stanowisk pracy. Głównym miejscem pracy anali-
tyka klinicznego są laboratoria diagnostyczne. Dzielą się one przeważnie na cztery 
pracownie: hematologii, biochemii, analityki, bakteriologii oraz odrębne pracownie 
patomorfologii, serologii i pracownię sterydową24. 

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej w art. 2 określa zakres przedmiotowy 
czynności diagnostyki laboratoryjnej. Czynności diagnostyki laboratoryjnej w oma-
wianym przepisie są wymienione enumeratywnie i obejmują: 

24 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, s. 447–452.
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1) badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fi zycznych, che-
micznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin 
i tkanek pobranych dla celów profi laktycznych, diagnostycznych i leczniczych 
lub sanitarno-epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wyda-
lin i tkanek pobranych dla celów profi laktycznych, diagnostycznych i leczni-
czych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;
4) wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa 

w pkt 1–3 oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań;
5) działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki labo-

ratoryjnej25. 
Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu 

wyżej wymienionych czynności w laboratorium (art. 16 DiagLabU). Za wykonywa-
nie zawodu diagnosty laboratoryjnego uważa się również postępowanie z komórka-
mi rozrodczymi i zarodkami w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, a także 
poza laboratorium26.

Diagnostą laboratoryjnym, zgodnie z art. 7 DiagLabU, może być osoba, która27: 
1) ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł za-

wodowy magistra lub 
2) ukończyła studia wyższe na kierunkach: 

a) biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra, 
b) chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra 

inżyniera, 
c) weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii 

 – oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a DiagLabU, 
potwierdzone egzaminem albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikro-
biologii lub toksykologii, lub 

3) ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy leka-
rza oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a  DiagLabU, 
lub 

4) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Eu-
ropejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacja Szwajcarska uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny 

25 Szerzej o czynnościach diagnostyki laboratoryjnej [w:] A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, 
R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 20–30.

26  Zob. ustawę z 25.6.2015 r. o leczeniu niepłodności, Dz.U. z 2015 r. poz. 1087.
27 Zob. wyr. TK z 23.6.2005 r., K 17/04, OTK-A 2005, Nr 6, poz. 66. Trybunał uznał art. 7 pkt 2 

 DiagLabU za niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz niezgodny z art. 31 
ust. 2 Konstytucji RP. Także art. 7 pkt 3 uznany został przez Trybunał za niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 2 
Konstytucji RP. Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego była zmiana tego przepisu.
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z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł 
zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub 

5) posiada kwalifi kacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na-
byte w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub w Konfederacji Szwajcarskiej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgod-
nie z ustawą o zasadach uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej;

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laborato-

ryjnego;
8) została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych. 

Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykony-
wania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzi-
nie analityki klinicznej, analityki lekarskiej, diagnostyki laboratoryjnej lub mikro-
biologii, mikrobiologii i serologii, mikrobiologii lekarskiej, jeżeli została wpisana 
na listę diagnostów laboratoryjnych. 

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego stwierdza Krajowa 
Rada Diagnostów Laboratoryjnych (art. 9 DiagLabU), która złożyła: 
1) wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
2) dokument stwierdzający spełnienie jednego z wyżej wymienionych wymagań;
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych28;
4) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu dia-

gnosty laboratoryjnego29.
Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza do wniosku dołącza 

ponadto dokument – Prawo wykonywania zawodu lekarza. 
Diagnosta laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu w sytuacjach, gdy: 

zostanie ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo; zostanie pozbawiony 
praw publicznych; zapadnie orzeczenie sądu dyscyplinarnego lub wyrok sądowy, 
w którym orzeczono zakaz wykonywania zawodu oraz, gdy lekarz wpisany na listę 
diagnostów laboratoryjnych utraci prawo wykonywania zawodu. W ww. przypad-
kach Krajowa Rada Diagnostów na mocy uchwały skreśla diagnostę z listy diagno-
stów laboratoryjnych. W przypadku śmierci diagnosty zostaje on skreślony z listy 
diagnostów laboratoryjnych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 13 DiagLabU Krajowa Rada Diagnostów Laborato-
ryjnych posiada uprawnienia do kontroli i oceny wykonywania czynności diagno-
styki laboratoryjnej przez diagnostę. 

28 Przykładowo oświadczenie może brzmieć: „Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”.

29 Zob. wyr. WSA w Warszawie z 11.12.2007 r., VII SA/Wa 1553/07, Legalis, WSA stwierdził, że „w za-
świadczeniu musi znaleźć się konkretne, a nie domyślne stwierdzenie, że dana osoba może wykonywać zawód 
farmaceuty”.
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W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości, które mają wpływ 
na wyniki badań diagnostycznych, wizytator przeprowadzający kontrolę zawiada-
mia właściwego wojewodę. 

W przypadku gdy diagnosta nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy niż 
5 lat, a następnie zamierza podjąć się na nowo wykonywaniu czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, jest zobowiązany do zawiadomienia o tym Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych i odbycia przeszkolenia na własny koszt (art. 14 DiagLabU). 

Rozdział 4 DiagLabU statuuje obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego. 
Zgodnie z normami zawartymi w art. 21 DiagLabU diagnosta laboratoryjny jest 
obowiązany do postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z za-
sadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Diagnosta laboratoryjny może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki 
laboratoryjnej po wyrażeniu przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego zgody na zasadach określonych w ustawie o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku wy-
konywania przez diagnostę laboratoryjnego zabiegów i czynności diagnostyki la-
boratoryjnej przeprowadzanych na zlecenie lekarskie. Wykonywanie zabiegów 
i czynności diagnostyki laboratoryjnej bez zgody pacjenta wyjątkowo jest dopusz-
czalne, jeżeli konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie badań diagnostycznych, 
a ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent ten nie może wyrazić zgody, a nie 
ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opieku-
nem faktycznym. Decyzję o podjęciu zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryj-
nej w tych okolicznościach diagnosta laboratoryjny podejmuje na pisemne zlecenie 
lekarza leczącego pacjenta, odnotowane w dokumentacji medycznej tego pacjenta.

Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profi -
laktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych badań de-
cyduje prowadzący terapię lekarz (art. 27 DiagLabU).

Diagnoście laboratoryjnemu przysługuje prawo do odmowy wykonania zlece-
nia lekarskiego (art. 28 DiagLabU) w sytuacji, gdy wykonanie tego zlecenia może 
zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta, chyba że po zwróceniu lekarzowi uwagi na 
wspomniane niebezpieczeństwo ten ostatni ponowi zlecenie na piśmie. Odmowę 
wykonania zlecenia diagnosta laboratoryjny uzasadnia na piśmie oraz powiadamia 
o tym fakcie niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego.

 Diagnosta laboratoryjny ma obowiązek zachować wszelkie informacje o pa-
cjencie w tajemnicy. Od zachowania tajemnicy zawodowej diagnosta laboratoryjny 
jest zwolniony: 
1) w stosunku do osoby, pod której opieką medyczną znajduje się pacjent;
2) w stosunku do samego pacjenta, a gdy jest on niepełnoletni lub ubezwłasnowol-

niony – w stosunku do jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycz-
nego;

3) gdy badanie diagnostyczne zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych 
na podstawie odrębnych ustaw organów lub instytucji, wówczas diagnosta labo-
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ratoryjny jest obowiązany poinformować o wynikach badań wyłącznie te orga-
ny lub instytucje;

4) gdy jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych;
5) gdy jest to niezbędne dla celów naukowych;
6) w przypadkach, gdy przewidują to przepisy szczególne. 

Ujawnianie tajemnicy poza wymienionymi wyższej przypadkami może nastąpić 
wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania 
wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym w szczególności ma prawo do uzyski-
wania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

§ 7. Zawód felczera

Naczelna Izba Lekarska na zlecenie Ministerstwa Zdrowia prowadzi Cen-
tralny Rejestr Felczerów. Według niego w Polsce jest 253 felczerów czynnych 
zawodowo i 656 nie wykonujących zawodu30.

Wykonywanie zawodu felczera, zgodnie z przepisem art. 2 FelczerU, polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
1) badaniu stanu zdrowia;
2) rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im;
3) udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
4) wykonywaniu czynności z zakresu medycyny pracy, zapobieganiu i zwalczaniu 

chorób zakaźnych;
5) sprawowaniu nadzoru nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowy-

mi;
6) stwierdzaniu zgonów;
7) udziale w procesie leczenia pod nadzorem lub przy współpracy z lekarzem. 

Czynności te felczer wykonuje samodzielnie w podmiocie leczniczym albo 
w  utworzonych punktach felczerskich. 

Rozporządzenie MZ z 11.3.2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawo-
dowych felczera31 określa czynności, jakie może wykonać felczer samodzielnie. Do 
czynności tych zalicza się:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach niewymagających specjali-

stycznej pomocy lekarskiej oraz w stanach nagłych, w szczególności polegają-
cych na: 
a) ocenie stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, 
b) ustalaniu rozpoznania choroby, wdrażaniu leczenia oraz przepisywaniu na 

recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odręb-
nymi przepisami, 

30 http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-felczerow (dostęp: 24.5.2016 r.).
31 Dz.U. Nr 45, poz. 434.
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c) prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
d) wykonywaniu defi brylacji ręcznej pod kontrolą EKG, 
e) wykonywaniu defi brylacji automatycznej, 
f) wykonywaniu EKG, 
g) wykonaniu kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych, 
h) podawaniu leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną, 
i) cewnikowaniu pęcherza moczowego, 
j) zakładaniu sondy żołądkowej, płukaniu żołądka, 
k) wykonaniu wlewu doodbytniczego, 
l) pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, 
m) pobieraniu wymazów z gardła i nosa oraz odbytu, 
n) opatrywaniu ran, unieruchamianiu złamań, zwichnięć i skręceń, 
o) tamowaniu krwotoków, 
p) przygotowaniu pacjenta do transportu i opieki medycznej podczas transportu; 

2) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia w przypadkach wymienionych w pkt 1 
oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach; 

3) prowadzenie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i profi laktyki, w tym wyko-
nywanie szczepień ochronnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 Pod kierunkiem lekarza felczer jest uprawniony do:

1) asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
2) wykonywania znieczulenia miejscowego;
3) wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (np. zaopatrzenia chirurgicz-

nego rany, sączkowania, nacięcia, wyłuszczenia i nakłucia);
4) zmiany opatrunków, usuwania szwów i drenów. 

Felczer lub starszy felczer mają prawo przepisywać na recepcie produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z wyłączeniem leków bardzo silnie działających oraz niektórych 
środków odurzających i psychotropowych. Felczer może zapisać na recepcie pro-
dukty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy III–N (są to np.: preparaty 
zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg 
w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepo-
dzielonej, preparaty zawierające oprócz innych składników np.: acetylodihydro-
kodeinę, dihydrokodeinę, etylomorfi nę, norkodeinę, nikodykodynę, nikokodynę, 
w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stę-
żenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej, preparaty zawie-
rające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady 
i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce, preparaty zawierające 
w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropi-
ny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny), substancje psychotro-
powe z grupy IV–P (np. allobarbital, barbital, diazepam, estazolam, fenobarbital, 
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oksazepam) oraz środki silnie działające z grupy B (np. aminofi lina, efedryna, hy-
drocortisonum, ketoprofenum, lidoceinum)32.

Podział środków odurzających na grupy zawarty jest w załączniku Nr 1 do usta-
wy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii33, na podstawie art. 31 tejże usta-
wy, natomiast podział substancji psychotropowych zawarty jest w załączniku Nr 2 
do tej ustawy (na podstawie art. 32).

32 Podano za Centrum Informacji o Leku, www.leki–informacje.pl Farmakopea Polska VIII (t. I–III, 
2008 r.).

33 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.


