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………..…………., dnia ……………..……. 2015 r. 
 
 
 
 
 

pieczęć podmiotu zatrudniającego 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

 
 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  
 
 

O STANIE ZDROWIA KANDYDATA  NA ŁAWNIKA  
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego, stwierdzam, Ŝe brak jest 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ławnika przez 

……………………….…………………………………………………….……………...…….… 

PESEL …………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Zaświadczenie wydaje się zgodnie z art. 162 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….………………….. 
podpis lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 

 
 
 
 
 
 
Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niŜ 30 dni przed dniem 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 
 

 



 
Definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

 
 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s ądów powszechnych   
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm.) – wyciąg 
 
Art. 162  
(…) 
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
(…) 
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione p rzez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó źn. zm.), stwierdzaj ące brak przeciwwskaza ń do wykonywania funkcji 
ławnika , 
(…) 
 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - wyciąg 
 
Art. 55.  
(…) 
2a.Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej moŜe udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umow ę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z 
którym Fundusz zawarł umow ę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej: 
1)   posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 
2)   odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 
3)   posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 
4)   posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 
5)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub 
6)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii 
-   w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeŜeniem art. 14 ustawy z dnia 
24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej "lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej". 
(…) 
 
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) - wyciąg 
 
Art. 14.  1. Lekarz: 
  1)   który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej  lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie chorób wewn ętrznych , lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pediatrii , 
  2)   inny niŜ wymieniony w pkt 1, udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, przez 
okres nie krótszy niŜ 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
- zachowuje po dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
2. Przerwania udzielania świadczeń nie stanowi: 
  1)   nieudzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez okres krótszy niŜ 6 miesięcy; 
  2)   nieudzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez okres dłuŜszy niŜ wskazany w pkt 1  
w przypadkach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267,  
z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792). 
3. Lekarz, który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia zawodowego określonego w ust. 1 pkt 2, a który  
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo 
będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zachowuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2017 r. 
4. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej na podstawie ust. 1 lub ust. 3 wydaje, na wniosek lekarza, właściwa okręgowa rada lekarska. 
 

 
 

 


