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Sopot, dnia 11 kwietnia 2018 r. 

 

Sygn.: 008010 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE 

 

Przedmiot odpowiedzi:   

 

1. Czy lekarze stażyści mogą być oddelegowywani do pełnienia dyżurów w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym?  

2. Czy oddelegowywanie lekarzy stażystów do pracy w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym z dnia na dzień (bez wcześniejszego uwzględnienia tego faktu w 

harmonogramie) jest działaniem zgodnym z prawem?  

3. Czy fakt, iż lekarze stażyści pracują samodzielnie posiadając jedynie możliwość 

konsultacji z lekarzem z pełnym prawem do wykonywania zawodu jest dopuszczalne 

prawnie?  

Wnioski: 

 

Lekarze stażyści mogą być oddelegowani do pełnienia dyżuru w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym jedynie wówczas, gdy odbywają staż zakresu medycyny ratunkowej lub 

medycyny rodzinnej. W innym przypadku tego typu oddelegowanie należałoby uznać za 

niezgodne z ramowym planem stażu lekarza, a tym samym sprzeczne z umową o pracę.  

 

Pracodawca nie może dokonywać zmian rozkładu czasu pracy w dowolny sposób. Wszelkie 

zmiany w tym zakresie powinny być uzasadnione okolicznościami danego przypadku.  

W związku z tym słusznym wydaje się być założenie, iż lekarze stażyści, którzy w ramach 

planu stażu podyplomowego są zobowiązani do wykonywania dyżurów w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym, mogą być zobowiązani do odbycia tego typu pracy lub dyżuru z dnia na dzień 

jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach, wówczas gdy jest to podyktowane szczególną 

potrzebą pracodawcy.  

 

Należy jednoznacznie wskazać, że wykonywanie czynności medycznych przez lekarza stażystę 

podlega kontroli ze strony opiekuna lub innego lekarza posiadającego prawo do wykonywania 

zawodu. Jest to sytuacja zrozumiała biorąc pod uwagę, że staż stanowi formę przygotowania 
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do wykonywania zawodu, a lekarz stażysta nie posiada pełnego prawa do wykonywania 

zawodu. Sprzeczne zatem z przepisami jest powierzanie samodzielnego wykonywania 

czynności medycznych przez stażystę z możliwością jedynie samej konsultacji z lekarzem.  

 

Podstawy prawne: 

 

1. Art. 5, art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(t. j. Dz.U.2018.617); 

2. § 9, § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U.2014.474 ze zm.); 

3. Art. 129 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2018.108 ze 

zm.); 

4. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 6. Warszawa 2016. 

 

Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano wyłącznie 

na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie weryfikowano 

prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. 

 

Sporządzający niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji 

niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego 

sporządzenia. 

 

Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy z prawem 

do publikacji przez Zleceniodawcę. 

 

Odpowiedź dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako 

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

 

W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę 

sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena 

prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku 

skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 



 

Lex Secure 24h Opieka Prawna 

Komar-Komarowski Spółka komandytowa 

Al. Niepodległości 723/6 

81-853 Sopot 

NIP: 5862017484 

REGON: 191884226 

KRS: 0000675528 

biuro@opiekaprawna.pl  

www.opiekaprawna.pl 

www.lexsecure.pl 

 

tel. 58 500 59 00  

fax: 58 500 59 01 

24h Infolinia Prawna 

+48 501 538 539 

    

  

Stan faktyczny: 

 

Sprawa dotyczy lekarzy stażystów, którzy są oddelegowani do pracy na oddziale ratunkowym 

w szpitalu. Lekarze zwykle pracują w oparciu o miesięczny harmonogram, który jest im 

przedstawiany co najmniej na tydzień wcześniej przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Do 

pracy na SOR oddelegowani są natomiast z dnia na dzień. Podczas świadczenia pracy lekarze 

stażyści pracują właściwie samodzielnie, mogą jedynie konsultować się z lekarzem 

posiadającym pełne prawo do wykonywania zawodu. Zdaniem dyrekcji w programie każdego 

stażu podyplomowego przewidziane są 3 tygodnie do pracy na Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym.  

Stan prawny: 

 

Na wstępie niniejszej odpowiedzi, należy odnieść się do przepisów ustawy o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (dalej u. z. l.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (dalej rozporządzenie), które regulują kwestię 

odbywania w/w stażu. 

 

Tak jak zostało to wskazane w uprzednio udzielonej odpowiedzi o sygnaturze 005721,  

w myśl art. 15 ust. 3d u. z. l., lekarz odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego. 

 

Powyższy przepis oprócz ustalenia podstawy zatrudnienia lekarza stażysty określa również 

szczegółowo cel umowy o pracę, którym jest przygotowanie zawodowe obejmujące realizację 

programu stażu podyplomowego. Należy więc przyjąć, że zakres zadań lekarza stażysty 

powinien być ograniczony programem stażu podyplomowego realizowanego przez lekarza. 

Wobec powyższego, w przypadku gdy program stażu nie obejmuje pracy na Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym, wydanie polecenia oddelegowania lekarza stażysty do tego 

oddziału przez pracodawcę pozostaje sprzeczne z umową o pracę.  

 

Co istotne, w świetle § 12 ust. 4 rozporządzenia, stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur  

w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze  

5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut: 

1. w oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego z zakresu 

chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii; 
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2. w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w okresie realizacji stażu 

cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej; 

3. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w okresie realizacji stażu cząstkowego  

z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii; 

4. w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu 

medycyny ratunkowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, słusznym wydaje się być twierdzenie, iż lekarze stażyści mogą 

być oddelegowani do pełnienia dyżuru w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jedynie wówczas, 

gdy odbywają staż z zakresu medycyny ratunkowej lub medycyny rodzinnej.  

W innym przypadku tego typu oddelegowanie należałoby uznać za niezgodne z ramowym 

planem stażu lekarza, a tym samym sprzeczne z umową o pracę.  

 

W tym miejscu należałoby również wskazać na § 12 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie  

z którym stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne, 

zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez 

opiekuna stażu.  

 

Co istotne, w związku z tym, że lekarz odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy  

o pracę, w niniejszej kwestii należałoby odnieść się także do przepisów Kodeksu pracy (dalej 

jako k. p.). W świetle art. 129 § 3 k. p., rozkład czasu pracy danego pracownika może być 

sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, 

obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu 

pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został 

sporządzony ten rozkład. 

 

Jak wskazano w Komentarzu do Kodeksu pracy „Przepisy prawa nie przewidują trybu zmiany 

rozkładu podanego do wiadomości pracowników. Pracodawca nie może dokonywać takich 

zmian dowolnie, ale zmiany rozkładu mogą być konieczne chociażby z uwagi na przyczyny 

losowe, w tym nieplanowane nieobecności w pracy innych pracowników. Należy przyjąć, że 

okoliczności uzasadniające zmianę rozkładu czasu pracy i tryb takiej zmiany powinny zostać 

określone w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu, o którym mowa w art. 

150 § 1”. 

 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się twierdzenie, że pracodawca nie może 

dokonywać zmian rozkładu czasu pracy w dowolny sposób. Wszelkie zmiany w tym 

zakresie powinny być uzasadnione okolicznościami danego przypadku. W związku z tym, 

słusznym wydaje się być założenie, iż lekarze stażyści, którzy w ramach planu stażu 
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podyplomowego są zobowiązani do wykonywania dyżurów w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym, mogą być zobowiązani do odbycia tego typu dyżuru z dnia na dzień jedynie 

w ściśle uzasadnionych przypadkach, wówczas gdy jest to podyktowane szczególną 

potrzebą pracodawcy.  

 

W przedmiocie drugiego pytania wskazać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 7 u. z. l., w celu 

odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania 

zawodu lekarza na czas odbywania tego stażu. Nadto, podkreślenia wymaga, iż na podstawie 

art. 15 ust. 3a, u.z.l., lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego 

specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 

medycyny […] zwanego dalej „opiekunem”. 

 

Zgodnie z § 9 rozporządzenia, który wskazuje na obowiązki „opiekuna”, do wskazanych 

obowiązków należy m.in. bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez stażystę zabiegów 

diagnostycznych i leczniczych, wykonywanie wspólnie ze stażystą zabiegów operacyjnych 

oraz stosowanie metod diagnozowania albo leczenia stwarzających podwyższone ryzyko dla 

pacjenta, bezpośredni udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej w nagłych 

przypadkach. 

 

W tym miejscu należałoby wskazać również na fakt, iż zgodnie ze wspomnianym wcześniej  

§ 12 ust. 1 rozporządzenia, lekarz stażysta pełni dyżur: 

1. jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego - na oddziałach w specjalnościach 

zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub 

jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego; 

2. pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego 

wykonywania zawodu. 

 

Warto podkreślić, iż do lekarza niebędącego opiekunem i pełniącego nadzór nad stażystą  

w trakcie dyżuru stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2 pkt 3-7, czyli przepisy odnoszące 

się do opiekuna stażysty. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy jednoznacznie wskazać, że wykonywanie czynności 

medycznych przez lekarza stażystę podlega kontroli ze strony opiekuna lub innego lekarza 

posiadającego prawo do wykonywania zawodu. Jest to sytuacja zrozumiała biorąc pod 

uwagę, że staż stanowi formę przygotowania do wykonywania zawodu, a lekarz stażysta nie 

posiada pełnego prawa do wykonywania zawodu. Sprzeczne zatem z przepisami jest 

powierzanie samodzielnego wykonywania czynności medycznych przez stażystę  

z możliwością jedynie samej konsultacji z lekarzem.  
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W przypadku chęci skorzystania przez Pana z pomocy radców prawnych i adwokatów, 

współpracujących z Lex Secure Sp. k. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy 

skontaktować się bezpośrednio z Infolinią prawną Lex Secure Sp. k. pod numerem telefonu 501 

538 539. 

 

Z poważaniem, 

 

 
 

 


