
Opinia dotycząca uprawnień do udzielania świadczeń POZ na podstawie tzw. praw 

nabytych 

 
OIL-BP-…………………      Gdańsk, …………… 2017r. 

 
 

OPINIA PRAWNA 
w sprawie lek. ……………… 

 
 Lek. …………… zwróciła się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z prośbą o 
wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. Opinię wydano na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach 
rejestrowych lekarza. 
  
Lek. …………….. posiada specjalizację I-go stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, uzyskaną 
w dniu ……………. 2002 roku oraz tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. 
 
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 166, poz. 1172) 
prawo do dalszego udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, po wejściu w 
życie ustawy (po dniu 29 września 2007r.), zachowywali lekarze, którzy spełniali jedną z trzech 
przesłanek. 
 

Rodzaj praw nabytych Spełnia/nie spełnia 

art. 14 ust. 1 pkt 1: 
posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie 
medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II 
stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii w 
dniu wejścia w życie ustawy,  
  

 
spełnia – lek. …………….. w dniu wejścia 
w życie ustawy posiadała specjalizację I w 
dziedzinie chorób wewnętrznych; 

art. 14 ust. 1 pkt 2: 
inny niż wymieniony powyżej lekarz, 
udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia 
w życie ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 
lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej  
   

 
--- 

art. 14 ust. 3: 
nie spełniający wymagań określonych powyżej, 
który w dniu wejścia w życie ustawy (29 
września 2007r.) udzielał świadczeń 
zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej 
(czasowo do dnia 31.12.2017r.) 

 
--- 

 
Tym samym należy stwierdzić, iż lek. ……………... spełnia przesłanki z art. 14 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i wydać Pani Doktor zaświadczenie potwierdzające 



bezterminowe prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej.  
 


