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Sygn.: 024180 

 

OPINIA PRAWNA 
 

Przedmiot opinii:   
 

1. Czy lekarz stażysta może z własnej inicjatywy podjąć współpracę z inną niż jednostka 

macierzysta, jednostką w celu dokonywania kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 np. 

punktach masowych szczepień tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – poza 

godzinami pracy w jednostce macierzystej, w której odbywa staż? 

 

Wnioski i rekomendacje: 
 

Zgodnie z art. 15b ust. 2 w zw. z art. 30 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. 

 

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że lekarz stażysta nie może sam, z własnej inicjatywy 

podjąć pracy polegającej na kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 w podmiocie innym niż 

podmiot prowadzący staż podyplomowy, bowiem jest on uprawniony do wykonywania zawodu 

wyłącznie w miejscu odbywania stażu podyplomowego. 

 

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:  
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1. Art. 15b ust. 2, art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

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

 

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 

 


