
DEKLARACJA GENEWSKA 

ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA 

LEKARZY (WMA)  

 
Przyjęta przez 2. Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy 
(WMA), Genewa, Szwajcaria, wrzesień 1948 r.                                                           
i zmieniona na 22. Światowym Zgromadzeniu WMA, Sydney, Australia, sierpień 
1968 r.  
oraz na 35. Światowym Zgromadzeniu WMA, Wenecja, Włochy, październik 
1983 r.  
oraz na 46. Zgromadzeniu Ogólnym WMA, Sztokholm, Szwecja, wrzesień 1994 
r.                                                                                             
i skorygowana pod względem redakcyjnym na 170. Sesji Rady WMA, Divonne-
les-Bains, Francja, maj 2005 r.  
oraz na 173. Sesji Rady WMA, Divonne-les-Bains, Francja, maj 2006 r.                                                                                                      
i zmieniona na 68. Zgromadzeniu Ogólnym WMA, Chicago, Stany Zjednoczone, 
październik 2017 r. 
  

Przyrzeczenie Lekarskie 

JAKO CZŁONEK ZAWODU LEKARSKIEGO: 

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAM poświęcić me życie służbie ludzkości; 

ŻYCIE I DOBROSTAN MOJEGO PACJENTA będą moją główną troską;  

BĘDĘ SZANOWAŁ autonomię i godność mojego pacjenta 

ZACHOWAM najwyższy szacunek dla życia ludzkiego; 

NIE DOPUSZCZĘ do tego, by wiek, choroba lub niepełnosprawność, wyznanie, 
pochodzenie, płeć1, narodowość, poglądy polityczne, rasa, orientacja seksualna, 
pozycja społeczna czy jakiekolwiek inne względy mogły wpływać na moje obowiązki 
wobec mojego pacjenta; 

BĘDĘ ZACHOWYWAŁ powierzone mi tajemnice, nawet po śmierci chorego; 

BĘDĘ WYKONYWAŁ swój zawód sumiennie i z godnością oraz zgodnie z dobrą 
praktyką medyczną; 

BĘDĘ DBAĆ o zachowanie godności i szlachetnych tradycji zawodu lekarskiego; 

                                                           
1
 W oryginale użyto terminu „gender”, który pojawił się po raz pierwszy w wersji z roku 1994. Można zatem 

uznać, że chodzi tu nie tylko o płeć biologiczną, ale również o tzw. płeć kulturową oraz tzw. tożsamość płciową. 
We wcześniejszych wersjach Deklaracji w przyrzeczeniu w ogóle nie pojawiał się termin płeć (przypis tłum.).   



BĘDĘ ODNOSIŁ SIĘ do moich nauczycieli, kolegów i studentów z należnym im 
szacunkiem i wdzięcznością; 

BĘDĘ DZIELIŁ SIĘ wiedzą medyczną dla dobra pacjenta i dla rozwoju opieki 
medycznej; 

BĘDĘ DBAŁ o własne zdrowie, dobrostan i umiejętności, aby zapewnić opiekę o 
najwyższej jakości;   

NIE UŻYJĘ mojej wiedzy lekarskiej przeciwko prawom ludzkości i swobodom 
obywatelskim, nawet  pod wpływem groźby; 

PRZYRZEKAM TO uroczyście, z własnej woli, na mój honor.  

 

© do polskiego tłumaczenia: Marek Czarkowski, Romuald Krajewski – Ośrodek Bioetyki Naczelnej 

Rady Lekarskiej, Warszawa.   


