
Oświadczenie 

 

w sprawie aktualnego i przyszłego statusu 

samorządności zawodowej lekarzy  

 

przyjęte w Krakowie w dniu 1 października 2011 r. 

 

podczas  

18. Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej  

 

 

Uwzględniając 

 Memorandum z Czeskiego Krumlowa w sprawie publicznych zadań izb 

lekarskich (i lekarsko-dentystycznych) i reprezentowania przez nie 

zawodu; 

 

oraz biorąc pod uwagę 

 zmieniające się na przestrzeni ostatniej dekady warunki wykonywania 

zawodu lekarza w Europie (obejmujące wzrost migracji lekarzy w 

powiększonej Unii Europejskiej, brak lekarzy w niektórych państwach 

europejskich oraz nowe regulacje w zakresie czasu pracy lekarzy); 

 stały, szybki rozwój wiedzy i technologii medycznej wymagający od 

lekarzy poświęcania większej uwagi doskonaleniu zawodowemu 

(kształceniu specjalizacyjnemu i ustawicznemu rozwojowi 

zawodowemu); 

 rosnące oczekiwania Europejczyków łatwego dostępu do szerokiego 

zakresu wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych; 

 wzrastający wpływ czynników ekonomicznych na sektor ochrony 

zdrowia; 

 rosnący nacisk na lekarzy, aby dostosowywali czynności medyczne do 

zasad wprowadzanych przez podmioty zarządzające systemami 

ochrony zdrowia oraz liczne, inne podmioty; 

 

przedstawiciele izb lekarskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej, 

zgromadzeni w Krakowie, przyjęli następujące oświadczenie: 



W roku 2000 przedstawiciele izb lekarskich z państw Europy Środkowej i 

Wschodniej, którzy spotkali się w Czeskim Krumlowie, przyjęli Memorandum 

wskazujące zadania i obowiązki izb lekarskich jako jednostek organizacyjnych 

samorządu zawodowego. W szczególności, podkreślili oni w Memorandum, że izby 

lekarskie realizują obowiązki nie tylko w stosunku do swych członków, ale również  

wobec ogółu społeczeństwa. Rola izb lekarskich nie ogranicza się bowiem do 

reprezentowania interesów lekarzy, lecz znacznie wykracza poza to zadanie. Izby 

odpowiadają, i powinny odpowiadać, także za sprawowanie nadzoru nad należytym 

wykonywaniem zawodu lekarza w celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. 

 

W ostatnim okresie w Europie podejmuje się próby ograniczenia niezależności izb 

lekarskich bądź przekazywania zadań związanych z nadzorem nad wykonywaniem 

zawodu lekarza organom administracji państwowej. W niektórych państwach 

faktycznie do tego doszło. Często działania te uzasadnia się twierdzeniem, że izby są 

przeszkodą dla wolnego rynku i stanowią ograniczenie dla konkurencji. 

 

Biorąc pod uwagę, że powszechnie przyjmuje się, iż świadczenia z zakresu ochrony 

zdrowia powinny być regulowane w sposób szczególny, należy podkreślić, że 

samorządność zawodowa w żadnym razie nie stanowi przeszkody lub ograniczenia 

dla rozwoju działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, samorządy zawodowe są 

gwarancją tego, że osoby wykonujące dany zawód przestrzegają zasad etyki oraz 

postępują zgodnie ze standardami zawodowymi. 

 

Samorządy zawodowe, działające w ramach krajowych oraz europejskich przepisów 

prawa, dowiodły, że w zakresie regulowania zawodu i sprawowania nad nim pieczy 

są bardziej skuteczne i kompetentne niż organy państwowe. Jednocześnie 

samorządy zawodowe reprezentują osoby wykonujące dany zawód i występują w 

ochronie ich uzasadnionych interesów, stanowiąc w ten sposób optymalny model 

regulowania wolnych zawodów.  

 

 

 



Mając na uwadze znaczenie powyższych uwarunkowań dla przyszłości zawodu 

lekarza oraz jakości świadczeń zdrowotnych, Sygnatariusze niniejszego dokumentu 

apelują do pracowników ochrony zdrowia, prawodawców oraz administrujących 

systemem ochrony zdrowia o współpracę oraz wspieranie, promowanie i poszerzanie 

roli samorządów zawodowych w zakresie udzielania pacjentom w Europie wysokiej 

jakości, łatwo dostępnych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie Sygnatariusze 

uzgadniają, że będą się wzajemnie wspierać w przypadkach prób ograniczania 

niezależności izb lekarskich bądź przekazywania ich zadań organom administracji 

państwowej. 
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