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Sopot, dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

Sygn.: 024156 

 

OPINIA PRAWNA 
 

Przedmiot opinii:   
 

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów lekarz stażysta posiadający prawo wykonywania 

zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego może kwalifikować pacjentów do 

szczepień przeciwko COVID-19? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami – czy jest to związane z 

koniecznością sprawowania nadzoru nad lekarzem stażystą przez lekarza z pełnym PWZ lub 

czy wiąże się to z koniecznością ukończenia przez lekarza stażystę jakiegoś kursu? 

2. Czy wobec ewentualnej możliwości kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 lekarz 

stażysta ma jakieś ograniczenia w tym zakresie i czy może dokonywać tej kwalifikacji poza 

miejscem odbywania stażu podyplomowego lub poza jednostką macierzystą lub w tzw. 

masowych punktach szczepień tworzonych np. przez JST? 

3. Czy zapis § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie 

kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko 

COVID-19 nie powoduje sytuacji, że lekarze dentyści stażyści mogą dokonywać takich 

kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19? 

4. Czy istnieje możliwość skierowania lekarza stażysty np. w drodze decyzji Wojewody lub innego 

organu do kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 poza jednostką macierzystą, w której 

lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy, z zastrzeżeniem, że takie skierowanie nie 

wstrzymuje biegu stażu podyplomowego lekarza stażysty? 

 

Wnioski i rekomendacje: 
 

Odpowiedź na pierwsze i trzecie pytanie prawne 
 

Lekarz stażysta, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może 

zostać skierowany przez pracodawcę do wykonania zadania kwalifikowania pacjentów. Nie musi 

odbywać dodatkowego kursu przed przystąpieniem do kwalifikacji. Przepisy nie nakładają również 

obowiązku zapewnienia nadzoru nad pracą lekarza stażysty prowadzącego kwalifikację do szczepień. 

Kwalifikacje do szczepień mogą przeprowadzać również lekarze dentyści.  

 

Odpowiedź na drugie i czwarte pytanie prawne 
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Lekarz stażysta może być skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu COVID-19. Decyzja o 

skierowaniu lekarza stażysty powoduje zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego a lekarz 

stażysta może wykonywać zawód lekarza, w tym dokonywać kwalifikacji do szczepień w podmiocie, do 

którego został skierowany. Podczas pracy na podstawie decyzji podmiot, do którego lekarz został 

skierowany powinien zapewnić nadzór i kierownictwo nad pracą wykonywaną przez lekarza stażystę. 

Lekarz stażysta może zawnioskować o uznanie czasu pracy na podstawie decyzji za równoważny z 

realizacją programu stażu.  

 

W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych  

z Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem 

telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl  

 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia i polubienia profilu Lex Secure dostępnego na 

stronie https://www.linkedin.com/company/lexsecure, gdzie codziennie pojawiają się 

nowe informacje prawne. 

 

Podstawy prawne:  

 

1.  Art. 17 ust. 2, 6 oraz ust. 10 pkt 3, art. 21c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2020.1845 ze zm.); 

2. Art. 15b ust. 2, art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(t.j. Dz.U.2020.514 ze zm.); 

3. § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (t.j. Dz.U.2018.753 ze zm.); 

4. § 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325 ze zm.); 

5. § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U.2021.293); 

6. Pismo Ministra Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

 

Stan prawny:  
 

Odpowiedź na pierwsze i trzecie pytanie prawne 

 

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klientkę pytania prawne należy odnieść się do treści 

ustawy  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej jako u.z.z.). 
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Zgodnie z art. 17 ust. 6 u.z.z., obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub 

felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie 

ust. 10 pkt 3. 

Co ważne, w myśl art. 21c u.z.z.: 

1) W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone 

badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania 

przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 5. 

2) W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają: 

a) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni; 

b) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający 

kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

3) Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 nie stosuje się przepisów art. 19, w przypadku 

wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 

COVID-19. 

4) W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19, zakup szczepionek przeciwko COVID-19 oraz koszty przeprowadzania 

szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są finansowane ze środków publicznych. 

5) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

a) kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 

1, 

b) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom. 

Szczegółowe kwalifikacje osoby wykonującej szczepienia zostały określone w § 6 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z którym osoby, o których 

mowa w art. 17 ust. 6 u.z.z., przeprowadzają obowiązkowe szczepienie ochronne, jeżeli: 

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień 

ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub 

uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia 

podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub 

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień 

ochronnych. 

 

Co więcej, w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 osoby, o których mowa w art. 21c ust. 

2 pkt 2 u.z.z., przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 

1) uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:  
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a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego, oraz  

b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji 

domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub 

innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu 

szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym 

Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, 

pielęgniarskim, albo  

2) są uprawnione do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 u.z.z. 

 

Należy jednak stwierdzić, iż zgodnie z § 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2, zakres osób, które mogą wykonywać szczepienia ochronne 

rozszerzony został o wszystkie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza. 

Nie jest więc już wymagany specjalistyczny kurs zawodowy ani posiadanie 6-miesięcznej praktyki w 

zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. 

 

W myśl art. 17 ust. 2. u.z.z., wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone 

lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania 

obowiązkowego szczepienia ochronnego. Należy również stwierdzić, iż przepisy nie regulują w 

szczególny sposób konieczności posiadania uprawnień do wykonywania wskazanego 

wyżej badania kwalifikacyjnego. Z powyższego wynika więc, iż każda osoba uprawniona 

do wykonywania szczepienia ochronnego może wykonywać badanie kwalifikacyjne. 

Również lekarz stażysta, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

może zostać skierowany przez pracodawcę do wykonania zadania kwalifikowania pacjentów. Przepisy 

nie nakładają również obowiązku zapewnienia nadzoru nad pracą lekarza stażysty prowadzącego 

kwalifikację do szczepień.  

 

Powyższe potwierdza Minister Zdrowia w piśmie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 

grudnia 2020 r. Minister Zdrowia stwierdza, iż: Wymaganie dodatkowych uprawnień zawodowych 

przez lekarzy do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia w oparciu o ww. przepis jest 

nieuzasadnione. 

 

Odpowiedź na drugie pytanie prawne 

 

Co do zasady, zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.), 

lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania 

stażu podyplomowego, z wyjątkiem udzielenia pomocy w narażeniu życia lub zdrowia, oraz w 

sytuacji gdy jednocześnie prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem 

lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. 
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Zgodnie jednak z art. 15o ust. 1 pkt 1 u.z.l., w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu 

epidemii na podstawie art. 47 u.z.z. do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu.  

 

Należy przyjąć, że decyzja o skierowaniu lekarza stażysty powoduje zmianę miejsca odbywania stażu 

podyplomowego a lekarz stażysta może wykonywać zawód lekarza, w tym dokonywać kwalifikacji do 

szczepień w podmiocie, do którego został skierowany.  

 

W tym wypadku, zgodnie z art. 15o ust. 2 u.z.l., powierzone zadania muszą być dostosowane do 

poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i 

kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został 

skierowany lekarz stażysta.  

 

Zgodnie zaś z art. 15o ust. 3 u.z.l., Na wniosek lekarza stażysty właściwa miejscowo okręgowa rada 

lekarska może uznać okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za 

równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na 

podstawie ust. 1. 

Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach 

otrzymanych od Klienta. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu 

faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego 

opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klienta wraz z prawem do publikacji przez Klienta. 

Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako 

obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.  

 

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, 

dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy. W szczególności ocena prawna przedstawiona 

w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy w przypadku skierowania jej na drogę 

postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 

Z poważaniem 

 


