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Lekarz zajmuje się oceną stanu zdrowia pacjenta 
a poprzez przeprowadzenie specjalistycznych 
badań diagnozuje chorobę, ustala plan leczenia 
pacjenta, przepisuje potrzebne medykamenty  
i nadzoruje cały proces leczenia na bieżąco mo-
dyfikując terapię. Zawód lekarza bardzo często 
jest traktowany jako możliwość realizacji szla-
chetnego powołania i tylko przy takim nastawie-
niu może on dobrze wykonywać swoje zajęcie. 
 

Zadania i czynności robocze 

Do zadań lekarza należy: 

 badanie stanu zdrowia 

 rozpoznawanie chorób 

 zapobieganie chorobom,  

 leczenie i rehabilitacja chorych. 
Lekarz prowadzi również dokumentację medycz-
ną dotyczącą jego pacjentów W tym zawodzie 
Istnieje kilkadziesiąt specjalizacji. Wraz ze wzro-
stem ilości dostępnej wiedzy różnice pomiędzy 
specjalizacjami stają się coraz wyraźniejsze. Każ-
da ze specjalizacji wymaga coraz wyższych kom-
petencji w coraz węższym zakresie. Anestezjolog 

nie zastąpi chirurga, ani chirurg anestezjologa 
chociaż obaj są lekarzami i uczestniczą w tym 
samym zabiegu. W zależności od specjalizacji 
czynności wykonywane przez lekarza mogą się 
znacznie różnić. Jednak najważniejszym narzę-
dziem pracy każdego lekarza jest jego wiedza 
medyczna dotycząca m.in. budowy ludzkiego 
ciała, chorób i leków.  
Praca lekarz wymaga samodzielności, to od nie-
go wszyscy oczekują decyzji jak pacjent ma być 
leczony. W trakcie diagnozowania i terapii zleca 
odpowiednie badania i analizy medyczne, wyko-
nuje zabiegi, konsultuje się z lekarzami tej samej 
lub innych specjalności. Nie zwalnia go to jednak 
z odpowiedzialności za postępowanie z chorym. 
Lekarz nie może popadać w rutynę, każdy pa-
cjent wymaga bowiem indywidualnego podej-
ścia. 
 

Środowisko pracy 
 

Materialne środowisko pracy 
Lekarze pracują głównie w pomieszczeniach ta-
kich jak sala operacyjna, sala chorych, pracownia 
czy gabinet. Czasami udzielają pomocy w domu 
chorego lub na miejscu wypadku. Kontaktując się 
z osobami chorymi narażeni są na choroby za-
kaźne lub wirusowe.  
Mogą być zatrudnieni zarówno w szpitalach jak 
w mniejszych zakładach opieki zdrowotnej. Nie-
kiedy udaje się im pogodzić pracę etatową  
z prowadzeniem prywatnej praktyki. Wielu leka-
rzy poświęca się pracy dydaktycznej i naukowej. 
 
Społeczne środowisko pracy  
Lekarz najczęściej wykonuje swoją pracę indywi-
dualnie. Samodzielnie bada pacjenta i decyduje  
o podjętym leczeniu. Współpracuje jednak  

z innymi lekarzami oraz ze średnim i niższym 
personelem medycznym. Odpowiada za zdrowie 
i życia pacjenta, w związku z tym jego kontakty  
z ludźmi są bardzo częste i trudne. Wymaga to 
wysokiej kultury osobistej, poczucia etyki zawo-
dowej i taktu.  
 
Organizacyjne środowisko pracy  
W zależności od etatu lekarz może pracować od 
6 do 9 godzin dziennie. Często organizuje sobie 
dodatkowe godziny w innym miejscu pracy.  
W szpitalu lekarz ma obowiązek wypełnienia 
określonej liczby dyżurów, sprawując ciągły nad-
zór nad chorymi. Stwarza to konieczność pracy 
zarówno w dzień jak i w nocy, w dni powszednie 
i święta. W przychodni na ogół obowiązują go 
stałe godziny pracy. 

 
Wymagania psychologiczne 

 
Praca lekarza związana jest z dużą odpowiedzial-
nością, stresem i trudnymi warunkami, wszystko 
to sprawia, że do jej wykonywania potrzebne 
jest powołanie, a także szczególne cechy osobo-
wości. Lekarz powinien być sumienny, dokładny  
i spostrzegawczy. Nie może przeoczyć nawet 
drobnych objawów chorobowych. Bardzo ważna 
jest wysoka odporność emocjonalna, nie tylko na 
widok krwi ale także na presję wywołaną przez 
pośpiech, zagrożenie czyjegoś życia czy cierpie-
nie pacjenta. Nie mogą one osłabiać jego zdolno-
ści do trzeźwego myślenia i podejmowania decy-
zji. Powinien mieć bardzo dobrą pamięć po-
trzebną do przyswajania obszernej wiedzy fa-
chowej. 
 
 



Wymagania fizyczne i zdrowotne 

Pod względem fizycznym, pracę lekarza można 
zaliczyć do lekkich. Niektóre specjalności zalicza 
się do średnio ciężkich, np. ortopedia. Nie obo-
wiązują szczególne wymagania zdrowotne. Waż-
ny jest ogólnie dobry stan zdrowia, zwłaszcza, 
aby sprostać nocnym dyżurom i wysoka spraw-
ność fizyczna na przykład podczas wykonywania 
wielogodzinnych operacji. W specjalnościach 
zabiegowych, takich jak chirurgia, okulistyka, 
niezbędne są zdolności manualne i dobry wzrok. 
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu 
lekarza są choroby psychiczne i nosicielstwo 
przewlekłych chorób zakaźnych. 
 

Wymagany poziom kwalifikacji  
i ścieżka kształcenia  w zawodzie 

Zawód lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie 
jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni 
medycznej, Dyplom lekarza jest równorzędny  
z dyplomem magistra. Prawo wykonywania za-
wodu lekarza zdobywa się po odbyciu trzyna-
stomiesięcznego stażu podyplomowego oraz 
zdaniu z wynikiem pozytywnym Lekarskiego 
Egzaminu Końcowego. Dodatkowym warunkami 
stawianymi lekarzom przez ustawodawcę są: 
posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-
nych, odpowiedni stan zdrowia oraz wykazywa-
nie nienagannej postawy etycznej. Zasady wyko-
nywania zawodu lekarza reguluje ustawa o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty.  
Rozwój nauk medycznych spowodował koniecz-
ność wprowadzenia specjalizacji. Tytuł lekarza 
specjalisty w danej specjalności medycznej uzy-
skuje się po odbyciu szkolenia w trakcie pracy 

zawodowej. Szkolenie lekarza przed uzyskaniem 
tytułu specjalisty w szczegółowej specjalności (tj. 
możliwej do uzyskania dopiero po zakończeniu 
szkolenia w podstawowej specjalności) ze wzglę-
du na procedury administracyjne oraz wymogi 
formalne trwa zwykle około 15-20 lat, licząc od 
momentu rozpoczęcia studiów. 
System specjalizacji opiera się na modułach. 
Część specjalizacji występuje jako moduł jednoli-
ty, część natomiast jest podzielona na moduł 
podstawowy i specjalistyczny (z czego moduł 
podstawowy może być wspólny dla kilku specja-
lizacji jednocześnie). Dla przykładu, ukończenie 
modułu podstawowego w zakresie chirurgii 
ogólnej (trwa 2 lata) upoważnia do podjęcia mo-
dułu specjalistycznego, np. chirurgii onkologicz-
nej. Moduły jednolite trwają od 4 do 6 lat. Mo-
duły podstawowe wraz z modułami specjali-
stycznymi od 4 do 7-10 lat (najdłużej transplan-
tologia kliniczna).  
Każdy lekarz musi stale się dokształcać. Robi to  
w sposób zorganizowany uczestnicząc w szkole-
niach i sympozjach lub samodzielnie studiując 
medyczną literaturę.  
 

Zapraszamy do odwiedzenia  
 Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

 
 
 

 

Można również uczestniczyć: 
 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, 

np. Poznaj swoje talenty, Dokumenty apli-
kacyjne. 

 
Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji 
zawodowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery za-

wodowej. 
 

Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 
 

Więcej informacji: 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 
e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IVpietro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 344 00-56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 
 

 

Centrum Informacji i Planowania  
Kariery Zawodowej 

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje  

o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom  

w podejmowaniu decyzji zawodowych  
i planowaniu kariery. 
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