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Zatrudnienie lekarza dentysty w indywidualnej praktyce lekarskiejZatrudnienie lekarza dentysty w indywidualnej praktyce lekarskiejZatrudnienie lekarza dentysty w indywidualnej praktyce lekarskiejZatrudnienie lekarza dentysty w indywidualnej praktyce lekarskiej    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

W maju lub czerwcu otwieram indywidualną specjalistyczną praktykę dentystyczną.  

Czy będę mogła zatrudnić lekarza dentystę? Czy będę mogła zatrudnić lekarza dentystę? Czy będę mogła zatrudnić lekarza dentystę? Czy będę mogła zatrudnić lekarza dentystę?  

Prawdopodobnie do dnia 1 maja 2004 r. moŜna było zatrudnić lekarza po staŜu, ale na krócej niŜ 

2 lata.  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę dentystyczną moŜe zatrudnić innego 

lekarza dentystę tylko w celu odbywania przez niego staŜu podyplomowego i pod warunkiem, Ŝe 

wykonuje indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wpisaną na listę praktyk uprawnionych 

do prowadzenia staŜy podyplomowych. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Rzeczywiście, z dniem 1 maja 2004 r. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857; dalej jako: u.z.l.l.d.) zasadniczo 

nie przewiduje juŜ moŜliwości zatrudnienia lekarza przez innego lekarza, który prowadzi 

indywidualną praktykę, poniewaŜ kaŜdy lekarz moŜe samodzielnie i na własny rachunek 

wykonywać zawód w formie indywidualnej praktyki, a nie pracy najemnej. Okresem niezbędnym 

do uzyskania uprawnień do wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej do dnia 1 maja 2004 r. 

był okres dwuletniego wykonywania zawodu po staŜu. Z dniem wejścia Polski do UE nie 

obowiązuje juŜ przepis, Ŝe indywidualną praktykę lekarską moŜna załoŜyć pod warunkiem 

wykonywania zawodu, co najmniej przez okres 2 lat od ukończenia staŜu podyplomowego. 

Usługi medyczne (lekarskie) mogą być wykonywane w dwóch róŜnych reŜimach prawnych: albo w 

formie zakładów opieki zdrowotnej, albo w formach określonych w ustawie o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 września 2001 

r., sygn. akt OPK 13/2001). Jak widać, ustawodawca wyraźnie rozróŜnił te dwie formy udzielania 

świadczeń zdrowotnych. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby fizyczne 

wykonujące zawód lekarza określają przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Przepis art. 53 ust. 1 u.z.l.l.d. stanowi, Ŝe "lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub 

indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską moŜe zatrudniać osoby niebędące lekarzami do 

wykonywania czynności pomocniczych (współpracy)". Jeśli lekarz chce udzielać świadczeń 

zdrowotnych wspólnie z innym lekarzem, to powinien załoŜyć grupową praktykę lekarską lub 

zastanowić się nad załoŜeniem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dopiero w tym 

zakładzie moŜe zatrudnić innego lekarza. 
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Od zasady tej jest jednak pewien wyjątek. Mianowicie, lekarz dentysta wykonujący indywidualną 

praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wpisaną na listę praktyk 

uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych, moŜe zatrudniać lekarza dentystę w celu 

odbywania przez niego staŜu podyplomowego (art. 53 ust. 2 u.z.l.l.d.). Marszałek województwa w 

porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę indywidualnych praktyk lekarskich i 

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staŜy 

podyplomowych (art. 15 ust. 6 u.z.l.l.d.). 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


