
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 911) 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 159) 

 

Art. 6. 

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z 

powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność 

wykonywania pracy: 

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

2) z powodu przebywania w: 

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia 

alkoholowego, 

[b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od 

środków odurzających lub substancji psychotropowych;] 

<b) szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub 

substancji psychotropowych;> 

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. 

 

[Art. 26. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady i tryb ustalania zasiłku wyrównawczego.] 

 

Art. 29. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

1) urodziła dziecko; 
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2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku 

życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; 

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku 

życia. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego. 

3. (uchylony). 

[4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński 

przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi 

najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.] 

<4. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński 

przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi 

najbliższej rodziny przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia 

zgonu matki albo porzucenia przez nią dziecka do końca okresu odpowiadającego 

okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.> 

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej-

matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek 

ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu 

macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku skrócenia okresu urlopu 

macierzyńskiego na wniosek matki, która korzystała z prawa do tego urlopu na podstawie 

przepisów odrębnych. 

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu ojcowskiego. 

<5b. W przypadku gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej 

opieki nad dzieckiem, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka 

albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przez okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli przerwą 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem. W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki 

powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 
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odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia ustalonego jako dzień powstania 

niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca okresu odpowiadającego okresowi 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego 

zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce dziecka. 

7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. 

 

Art. 30. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży: 

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres 

odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.] 

3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z 

powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego 

zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie 

art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do 

zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. 

 

Art. 32. 

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

[b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, 

c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w 

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;] 

<b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, 
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c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących 

się dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne;> 

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; 

3) innym chorym członkiem rodziny. 

[2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, 

teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają 

we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego 

małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i 

utrzymanie.] 

<2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, 

rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci 

w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego 

małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i 

utrzymanie.> 

 

Art. 32a. 

[1. W przypadku określonym w art. 180 § 6
1
 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu dziecka 

przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy 

w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w 

celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.] 

<1. W przypadku określonym w art. 180 § 61 i 8 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu 

dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek 

opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną 

działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej 

rodziny. 

 

Art. 33. 

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami 

rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3. 

2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny 

za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. 
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[3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do 

zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki.] 

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku 

opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki.> 

 

[Art. 48. 

1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu 

pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 

miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

2.  Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 

niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 

1, art. 42, 43 i 46, z zastrzeżeniem art. 49 i 50.] 

 

<Art. 48. 

1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 

niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność 

do pracy. 

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 

ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 

36 ust. 2–4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a–50.> 

 

<Art. 48a. 

1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego 

ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 

48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma: 

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące 

kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w 

podstawie wymiaru zasiłku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej 

najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, 

o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z 

których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby 

tych miesięcy. 

2. Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 

30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w liczbie pełnych 

miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się 
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również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Liczba 

pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i 

aktualnego tytułu nie może przekraczać 12. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego przyjmuje się przeciętną miesięczną najniższą podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie chorobowe oraz przeciętną kwotę zadeklarowaną jako 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące 

kalendarzowe ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w ust. 1, za okres pełnych 

miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu. 

4. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, o której mowa w ust. 2, nie jest 

związana z ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, a związana jest jedynie z 

nieopłaceniem składki na ubezpieczenie chorobowe bądź z opóźnieniem w jej 

opłaceniu, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się również przeciętny 

miesięczny przychód za miesiące przed przerwą. 

5. Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności 

deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż określona w art. 18 ust. 

8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za najniższą podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie chorobowe, o której mowa w ust. 1, uważa się kwotę 

określoną w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

 

 

Art. 49. 

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi: 

1) najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za 

miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w 

art. 3 pkt 4 - dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru 

składek; 

[2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc 

kalendarzowy ubezpieczenia, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli 

kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego 

przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub 

podobne umowy - dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia;] 

<2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym 

powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a 

jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego 

miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek 

zawarł takie same lub podobne umowy – dla ubezpieczonych wykonujących 

pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;> 
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3) przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni za miesiąc, w którym 

powstało prawo do zasiłku - dla ubezpieczonych będących członkami rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych; 

4) przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz 

danego płatnika składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku - dla osób 

wykonujących pracę nakładczą. 

[2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie 

później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustaleniu 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1.] 

<2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca 

kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego 

rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia 

chorobowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1.> 

<3. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, jeżeli niezdolność do pracy 

powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia 

chorobowego, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie 

nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego: 

1) przyjmuje się miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe oraz kwotę zadeklarowaną, w przeliczeniu na pełny miesiąc 

kalendarzowy ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, w 

którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 

3 pkt 4; 

2) w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w art. 

48a ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również miesiąc kalendarzowy, w którym 

powstała niezdolność do pracy.> 

 

Art. 50. 

1. [Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48, przychód ubezpieczonego niebędącego 

pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności w 

okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia 

rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy 

wymiaru zasiłku chorobowego:] <Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48 lub art. 

48a, przychód ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu 

wskutek niewykonywania pracy lub działalności w okresie pobierania zasiłku 

chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo 
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odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego:> 

1) wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez mniej niż połowę miesiąca; 

2) przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez co najmniej połowę miesiąca. 

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, przychód ubezpieczonego w każdym miesiącu 

uległ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych w ust. 1, przy ustalaniu podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące. 

 

[Art. 52. 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i 

zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 

43, 48 ust. 1 oraz art. 49 i 50, a do świadczenia rehabilitacyjnego także przepisy art. 19 ust. 2 

i art. 46.] 

 

<Art. 52. 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku 

macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–

4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43, art. 48 ust. 1 i art. 48a–50, a do świadczenia 

rehabilitacyjnego także przepisy art. 19 ust. 2 i art. 46.> 

 

Art. 53. 

[1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową 

niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania opieki nad 

chorym członkiem rodziny, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - są 

zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55.] 

<1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi 

czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność 

osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia 

lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7, albo wydruk 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6.> 

2. Przewidywaną datę porodu określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym 

druku, datę porodu zaś dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka. 

3. Przyczynę niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom 

lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 

niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i 

narządów określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku. 
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Art. 54. 

[1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o 

których mowa w art. 55, lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po 

złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może upoważnić do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich, o których mowa w ust. 1, lekarzy i lekarzy dentystów w okresie odbywania 

stażu podyplomowego.] 

<1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich 

o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej 

„zaświadczeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego 

felczera, zwanych dalej „wystawiającym zaświadczenie lekarskie”, po złożeniu, w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z 

wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 

2014 r. poz. 1662), zwanego dalej „kwalifikowanym certyfikatem”, lub profilu 

zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114), zwanego dalej „profilem zaufanym ePUAP”, na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwaną 

dalej „elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, 

oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej 

niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 

ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych. 

 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może udzielić upoważnienia, o którym mowa w 

ust. 1, lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego.> 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 

 

[Art. 55. 

 1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w 

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez 

ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej "zaświadczeniem 

lekarskim", jest wystawiane na odpowiednim druku, według wzoru określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 14. 
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2. Zaświadczenie lekarskie zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu 

zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i 

jego miejsce wykonywania zawodu oraz: 

1) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w 

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej 

według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych, kody literowe, o których mowa w art. 57, i wskazania lekarskie; 

2) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i 

jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym. 

3. Zaświadczenie lekarskie jest poufne. 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje druki zaświadczeń lekarskich będące drukami 

ścisłego zarachowania. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich zawierający 

informacje, o których mowa w ust. 2. 

6. Wystawiający zaświadczenia lekarskie są obowiązani do zawiadamiania terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wydała druki 

zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży 

druków zaświadczeń lekarskich. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności 

do pracy oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy.] 

 

<Art. 55. 

1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 

zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie lekarskie na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Zaświadczenie lekarskie zawiera: 

1) identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia lekarskiego; 

2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, 

albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru 

PESEL, oraz adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania 

niezdolności do pracy; 

3) dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej, zwany dalej „NIP”, lub 

numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku 

posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora 

płatnika składek; 
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4) imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego 

zaświadczenie lekarskie oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

5) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w 

szpitalu; 

6) informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku 

chorobowego lub jego wysokość, zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 

11 ust. 2 pkt 1 i art. 16, podane z zastosowaniem kodów literowych, o których 

mowa w art. 57 ust. 1; 

7) wskazania lekarskie – odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może 

chodzić; 

8) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka 

rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym; 

9) numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; 

10) oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia. 

4. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu 

albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny: 

1) następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia 

ubezpieczonego lub chorego członka rodziny; 

2) jest dokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.).> 

 

<Art. 55a. 

1. W celu wystawiania zaświadczeń lekarskich wystawiający zaświadczenie lekarskie 

tworzy za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych profil informacyjny. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego 

udostępnia bezpłatnie wystawiającemu zaświadczenie lekarskie na jego profilu 

informacyjnym: 

1) dane zgromadzone w prowadzonych na podstawie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych: 

a) Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych – pierwsze imię, nazwisko, datę 

urodzenia i adres zamieszkania ubezpieczonego, 

b) Centralnym Rejestrze Płatników Składek – nazwę skróconą oraz NIP lub 

numer PESEL albo serię i numer paszportu płatnika składek, jeżeli nie ma 

obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, 
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c) Centralnym Rejestrze Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych 

do Ubezpieczenia Zdrowotnego – datę urodzenia chorego członka rodziny i 

stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym; 

2) informacje o wcześniejszych zaświadczeniach lekarskich wystawionych 

ubezpieczonemu, zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 55b ust. 1, 

oraz o zaświadczeniach, o których mowa w art. 59 ust. 8; 

3) informacje, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, o 

którym mowa w art. 58 ust. 1. 

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 3, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych udostępnia po podaniu przez wystawiającego 

zaświadczenie lekarskie numeru PESEL ubezpieczonego albo serii i numeru 

paszportu, jeżeli ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL, a dane, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, po podaniu numeru PESEL członka rodziny albo serii i 

numeru paszportu, jeżeli członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL. 

4. Prawidłowość i aktualność danych i informacji udostępnionych na profilu 

informacyjnym wystawiający zaświadczenie lekarskie potwierdza u ubezpieczonego. 

5. W przypadku gdy na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie 

nie zostaną udostępnione dane lub informacje albo zostaną udostępnione dane lub 

informacje niekompletne lub nieaktualne, brakujące lub aktualne dane lub 

informacje wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego. 

6. Na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnionych na 

profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik 

składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek, o którym mowa w art. 

58 ust. 1, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu wydruk 

wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w ust. 1, zawierający dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 

1–8 i 10, opatrzony jego podpisem i pieczątką. 

7. W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu 

elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w 

przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości 

uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego 

certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie w 

dniu badania przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na 

formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, zawierające dane i informacje, 

o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1–8 i 10, opatrzone jego podpisem i pieczątką. 

Dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 2, 3 i 10, oraz dane i 

informacje dotyczące daty urodzenia członka rodziny i stopnia jego pokrewieństwa 

lub powinowactwa z ubezpieczonym, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8, 

wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego. 
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8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, ubezpieczony jest obowiązany 

przekazać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie dane i informacje w zakresie 

niezbędnym do wystawienia zaświadczenia lekarskiego. 

9. Wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

wystawienia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 7, przekazuje na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie 

lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 

55 ust. 1, zawierające dane i informacje zawarte w wystawionym zaświadczeniu 

lekarskim, o którym mowa w ust. 7, oraz informację, o której mowa w art. 55 ust. 3 

pkt 9. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego w tym terminie nie jest możliwe, 

w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku 

możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem 

kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, wystawiający 

zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie lekarskie nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie 

zaświadczenia lekarskiego. 

Art. 55b. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich 

zawierający dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje zaświadczenie lekarskie przez okres 3 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 

1, oraz informacje, o których mowa w art. 58a, jeżeli dotyczą osób ubezpieczonych 

w Kasie.> 

 

Art. 56. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i 

starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

[2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer identyfikacyjny; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) imię i nazwisko; 

4) nr PESEL; 

5) NIP; 

6) rodzaj i stopień specjalizacji; 

7) miejsce wykonywania zawodu; 

8) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej; 

9) informację o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich; 

10) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54. 
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3. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane podawać informacje, o których mowa w ust. 2 

pkt 2-8, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.] 

<2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer prawa wykonywania zawodu; 

2) imię i nazwisko; 

3) numer PESEL albo serię i numer paszportu, w przypadku gdy nie nadano 

numeru PESEL; 

4) rodzaj i stopień specjalizacji; 

5) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

6) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej; 

7) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 

3. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, o których mowa w ust. 1, 

informują Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianach w zakresie danych i 

informacji gromadzonych w rejestrze, o których mowa w ust. 2.> 

[4. Numer identyfikacyjny wpisuje się w zaświadczeniu lekarskim.] 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

1) udostępnia Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz systemowi informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), informacje 

zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1; 

[2) jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, 

zgromadzonych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie.] 

<2) jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, 

zgromadzonych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady 

lekarskie oraz zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską.> 

[6. Numer identyfikacyjny jest tożsamy z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, felczera i starszego felczera.] 

 

Art. 57. 

1. [W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach 

mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 pkt 2, 

art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16 podaje się z zastosowaniem następujących 

kodów literowych:] <W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z 

powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do 

zasiłku chorobowego lub jego wysokość zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 

11 ust. 2 pkt 1 i art. 16 podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:> 
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1) kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 

dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy 

przed przerwą; 

2) kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży; 

3) kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu; 

4) kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą; 

5) kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 

pkt 2. 

2. W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu 

"B" i "D". 

 

[Art. 58. 

1. Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami: 

1) oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 

dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony; 

3) drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat. 

2. Kody literowe, o których mowa w art. 57, wpisuje się odpowiednio na oryginale i na 

kopiach zaświadczenia lekarskiego, a numery statystyczne choroby ustalone według 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, tylko na 

oryginale i na drugiej kopii.] 

 

<Art. 58. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie 

płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek, bez informacji, o 

której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9, nie później niż w dniu następującym po dniu 

otrzymania zaświadczenia lekarskiego. 

2. Profil informacyjny płatnika składek jest tworzony przez płatnika składek za pomocą 

systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. Profil informacyjny płatnika składek są obowiązani utworzyć płatnicy składek 

obowiązani na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych do przekazywania dokumentów niezbędnych do 

prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych 

dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. 

4. Płatnicy składek, którzy utworzyli profil informacyjny płatnika składek, są 

obowiązani do jego utrzymywania także wówczas, gdy nie ma do nich zastosowania 

obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników 

składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję 

danych w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 47a ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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5. Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek informuje 

ubezpieczonego, w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu 

chorobowemu, o obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7. 

6. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 5, w przypadku utworzenia profilu 

informacyjnego płatnika składek, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu, 

informuje ubezpieczonego, w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania mu 

przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 

ust. 6, albo zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7.> 

 

<Art. 58a. 

1. W przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, wystawiający 

zaświadczenie lekarskie, który wystawił zaświadczenie lekarskie, w którym został 

popełniony błąd, albo inny wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu 

błędu, w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, o której mowa w art. 55 ust. 2, odpowiednio: 

1) informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, albo 

2) informację, o której mowa w pkt 1, oraz nowe zaświadczenie lekarskie, 

zawierające identyfikator i datę jego wystawienia oraz dane i informacje, o 

których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 2–10, zawarte w zaświadczeniu lekarskim, w 

którym został popełniony błąd, po sprostowaniu tego błędu 

– uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 

zaufanego ePUAP. Przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się. 

2. Jeżeli przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, 

w którym został popełniony błąd, lub nowego zaświadczenia lekarskiego w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku 

możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia informacji 

lub zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub 

profilu zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje 

informację lub zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie informacji lub zaświadczenia 

lekarskiego. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu 

otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w 

którym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności 

zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz nowego 

zaświadczenia lekarskiego udostępnia bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika 

składek: 
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1) informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu w zaświadczeniu lekarskim, w 

którym został popełniony błąd; 

2) nowe zaświadczenie lekarskie, bez informacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9, 

płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim. 

4. Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także, w formie 

pisemnej, ubezpieczonemu, informując go równocześnie o obowiązku doręczenia tej 

informacji płatnikowi składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych na 

profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik 

składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek. 

5. Wydruk nowego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, 

wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także ubezpieczonemu, informując 

go równocześnie o obowiązku doręczenia nowego zaświadczenia lekarskiego 

płatnikowi składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu 

informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek 

nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek. 

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 55a ust. 7, w zaświadczeniu lekarskim na 

formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego błąd został stwierdzony w 

dniu badania w obecności ubezpieczonego, wystawiający zaświadczenie lekarskie 

informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w 

którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie 

lekarskie. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przesyła informację o stwierdzeniu 

nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 

55a ust. 7, błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu 

wydrukowanym z systemu teleinformatycznego zostanie stwierdzony przed 

przekazaniem zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu 

elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

8. Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku 

lub jego wysokość, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa 

do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku jest 

obowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek płatnika składek lub 

ubezpieczonego.> 

 

Art. 59. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz 

wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. 

2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może: 
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1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego: 

a) w wyznaczonym miejscu, 

b) w miejscu jego pobytu; 

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji 

medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia 

lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; 

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. 

4. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi 

przeprowadzającemu badanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub 

dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Wezwanie zawiera informację o 

skutkach, o których mowa w ust. 6 i 10. 

6. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w 

terminie, o którym mowa w ust. 5, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia 

następującego po tym terminie. 

7. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego 

lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania 

niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty 

zaświadczenie lekarskie traci ważność. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w 

myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. 

[9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wręcza w dniu badania ubezpieczonemu, informując go równocześnie o 

konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy.] 

<9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z 

wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie 

ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a ust. 7–9 stosuje się odpowiednio.> 

9a. W przypadku wystawienia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o 

tym fakcie wystawiającego zaświadczenie lekarskie. 

<9b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera: 

1) datę wystawienia; 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i 

numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres 

jego pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy; 

3) dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, 

jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, 

oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek; 

4) datę ustania niezdolności do pracy; 

5) identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność za okres od daty 

wskazanej w pkt 4, wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7; 

6) imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wystawiającego zaświadczenie; 

7) oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

8) informacje dla ubezpieczonego o okolicznościach, o których mowa w ust. 7, a 

także o konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi składek, w 

przypadku gdy nie posiada on profilu informacyjnego płatnika składek. 

9c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest udostępniane płatnikowi składek na 

zasadach określonych dla zaświadczenia lekarskiego. 

9d. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ubezpieczonemu w 

dniu badania: 

1) wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, z systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w ust. 9, albo 

2) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wystawione na formularzu 

zaświadczenia wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w ust. 9 

– opatrzone jego podpisem i pieczątką. 

9e. Ubezpieczony dostarcza płatnikowi składek: 

1) wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9d pkt 1, jeżeli płatnik składek 

nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek; 

2) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 9d pkt 2.> 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 

decyzję o braku prawa do zasiłku. 

11. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła 

pracodawcy ubezpieczonego, którego ta decyzja dotyczy. 

12. Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie 

kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje 

pracodawcę o wyniku postępowania. 

13. Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem 

komunikacji publicznej. 
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[14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wzory zaświadczenia lekarskiego i 

zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

15. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze 

rozporządzenia, inne wymagane dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty 

zasiłków.] 

 

<Art. 59a. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania 

zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 8, 

2) sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy, 

3) tryb i sposób sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania 

ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności 

zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego orzekania o 

czasowej niezdolności do pracy, jednolitości trybu i sposobu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich i zaświadczeń, o których mowa w art. 59 ust. 8, oraz 

sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy, a także sprawnego 

sprostowania błędów w wystawionych zaświadczeniach lekarskich.> 

 

Art. 60. 

[1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, a w 

szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: 

1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 

2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. 

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 57 i 58 Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.] 

<1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń 

lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: 

1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 

2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy 
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– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55a ust. 6, 7 i 9 

oraz art. 57, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze decyzji, cofnąć 

upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 3 

miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.> 

[3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.] 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1-3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

5. Do decyzji, o których mowa w ust. 1-3 i art. 54, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

<Art. 60a. 

1. Zaświadczenia, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 59 ust. 8, mogą być 

wystawiane przez system teleinformatyczny Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o którym 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, za pośrednictwem którego są przekazywane do systemu informatycznego, o 

którym mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 59 ust. 9. 

2. Dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim, o których mowa w art. 55 ust. 3, są 

udostępniane systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.> 

 

<Art. 61a. 

W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 

prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do 

zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty. 

 

Art. 61b. 

1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek 

złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 

zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

2. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku 

opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny wszczyna się: 

1) jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek: 

a) posiadający profil informacyjny płatnika składek, na podstawie: 

– zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym 

mowa w art. 55 ust. 1, otrzymanego na tym profilu, 
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– wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych 

przez ubezpieczonego, 

b) nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek – na podstawie 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych 

przez ubezpieczonego; 

2) jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, albo wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, przekazanych przez ubezpieczonego albo płatnika 

składek upoważnionego przez ubezpieczonego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i 

numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres 

zamieszkania; 

2) dane płatnika składek – NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, 

jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL; 

3) informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego 

wysokość. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania 

i wypłaty zasiłku. 

5. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek, wydruk 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenie 

lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7, wraz z dokumentami niezbędnymi do 

przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do 

zasiłku lub jego wysokość, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz dokumenty niezbędne 

do przyznania i wypłaty zasiłków, o których mowa w ust. 4, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego ustalania prawa do zasiłków i 

dokonywania ich wypłaty.> 

 

Art. 62. 

[1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 

7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który 

przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę 

dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.] 
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<1. Ubezpieczony dostarcza wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 

55a ust. 6, albo zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7: 

1) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych; 

2) płatnikowi składek – jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek nieposiadający 

profilu informacyjnego płatnika składek. 

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, który został 

poinformowany, w formie pisemnej, o obowiązku dostarczania płatnikowi składek 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, dostarcza odpowiednio 

wydruk zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek, 

który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę 

dostarczenia odpowiednio wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia 

lekarskiego przez ubezpieczonego.> 

[3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25% wysokości 

zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.] 

 

[Art. 69. 

Przepisy art. 61 i 63-68 stosuje się odpowiednio do świadczenia rehabilitacyjnego.] 

 

<Art. 69. 

Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 61, art. 61a, art. 

61b ust. 1, 3 i 4 i art. 63–68 oraz przepisy wydane na podstawie art. 61b ust. 6.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) 

 

Art. 180. 

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 

2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 

3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 

4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 

5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną 

datą porodu. 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do 

wyczerpania okresu ustalonego w § 1. 

§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 

przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-

ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 

§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 

macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza 

się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego 

dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, 

wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie 

rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 

§ 6
1
. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 

tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części 

urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do 

urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 

§ 6
2
. W przypadku, o którym mowa w § 6

1
, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na 

okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. 

§ 6
3
. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w § 6

1
 i w 

§ 6
2
, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1. 

[§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.] 

<§ 7. W razie zgonu pracownicy lub porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu 

macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo 

do niewykorzystanej części tego urlopu.> 

<§ 8. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad 

dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 

przypadku niewykorzystanej części tego urlopu udziela się pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Przepis § 6 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

<Art. 182
1b

 

§ 1. W razie zgonu matki dziecka niebędącej pracownicą albo porzucenia przez nią 

dziecka, a także jeżeli matka dziecka niebędąca pracownicą legitymuje się 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia 

uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego lub 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego – na warunkach i 
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w okresie, w którym z tego urlopu lub z tych urlopów mogłaby korzystać matka 

dziecka będąca pracownicą. 

§ 2. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w 

okolicznościach, o których mowa w § 1, na podstawie art. 179
1
, wniosek o udzielenie 

tych urlopów pracownik składa w terminie wynikającym z art. 179
1
, wnioskując 

również o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego. 

§ 3. Urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca 

wychowującego dziecko. 

§ 4. We wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego albo ich części w okolicznościach, o 

których mowa w § 1, określa się termin rozpoczęcia urlopu oraz okres, w którym 

pracownik zamierza korzystać z urlopu albo jego części. Pracownik składa wniosek 

o urlop albo jego część nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z 

urlopu albo jego części. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownika. 

§ 5. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego lub jego części na podstawie art. 182
1
 bezpośrednio po 

wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub bezpośrednio po wykorzystaniu 

pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o udzielenie tego 

urlopu lub jego części pracownik składa w terminie wynikającym z art. 182
1
 § 3, 

chyba że nie jest to możliwe w związku z terminem rozpoczęcia urlopu 

macierzyńskiego lub pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego; 

wówczas w zakresie terminu na złożenie wniosku stosuje się odpowiednio § 4. 

§ 6. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z urlopu 

rodzicielskiego lub jego części na podstawie art. 182
1a

 bezpośrednio po 

wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub poprzedniej części urlopu 

rodzicielskiego, wniosek o udzielenie tego urlopu lub jego części pracownik składa w 

terminie wynikającym z art. 182
1a

 § 4, chyba że nie jest to możliwe w związku z 

terminem rozpoczęcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub poprzedniej części 

urlopu rodzicielskiego; wówczas w zakresie terminu na złożenie wniosku stosuje się 

odpowiednio § 4.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.) 

 

Art. 51. 

1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 
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1a. Jeżeli nieobecność prokuratora w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego 

czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności prokuratora, 

stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów 

-    prokurator zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

1b. W razie ujawnienia u prokuratora choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

prokuratora, prokurator bezpośrednio przełożony kieruje prokuratora do lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek prokuratora. Od 

orzeczenia lekarza orzecznika prokuratorowi przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności prokuratora. 

1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Prokuratora Generalnego. 

2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do uzyskania 

świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego, prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach. 

2a. [Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w ust. 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie z 

przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), z 

tym że w przypadku:] <Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz 

niemożności wykonywania pracy, o której mowa w ust. 2, stwierdza zaświadczenie 

lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 i …) albo wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że w przypadku:> 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania 

się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione 

przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 
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1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony 

aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

[4)   konieczności osobistego sprawowania przez prokuratora opieki nad dzieckiem w 

wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - oświadczenie prokuratora.] 

<4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka prokuratora, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka prokuratora lub rodzica dziecka 

prokuratora, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka prokuratora lub rodzica dziecka prokuratora, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

– oświadczenie prokuratora.> 

<2aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prokuratorzy bezpośrednio 

przełożeni wykorzystują lub tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym 

mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy.> 

[2b. Prokurator jest obowiązany dostarczyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

zaświadczenie lekarskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię, 

w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania.] 

<2b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
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choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopię, prokurator jest obowiązany dostarczyć 

prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu w terminie siedmiu dni od dnia ich 

otrzymania.> 

2c. Prokurator jest obowiązany złożyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2a pkt 4, w terminie 

siedmiu dni od dnia ich zaistnienia. 

2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od prokuratora. 

3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie. 

4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) 

 

Art. 121b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby policjanta, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z policjantem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 
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a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli 

poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym 

lub małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; 

za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka 

policjanta, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z policjantem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w 

przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola 

lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby 

niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której 

mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, 

sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka policjanta lub rodzica dziecka policjanta, 

stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia 

temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka policjanta lub rodzica dziecka policjanta, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 
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1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez policjanta czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony policjanta. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, policjantowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 121c. 

1. [Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

z tym że:] <Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie 

lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 

ust. 6 tej ustawy, z tym że:> 

1)   w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby 

wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy 
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z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie policjanta; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem zadań służbowych wykonywanych przez 

policjanta okres jego przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny sposób 

niż określony w ust. 1. 

3. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, z zachowaniem przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, sposób stwierdzania przebywania na zwolnieniu 

lekarskim policjanta, o którym mowa w ust. 2. 

 

[Art. 121d. 

1. Policjant jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych 

zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

albo decyzję, o której mowa w art. 121c ust. 1 pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

policjant jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych w 

terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od policjanta.] 

 

<Art. 121d. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych Policji wykorzystują lub tworzą profil informacyjny płatnika 

składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa. 
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2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz art. 121c ust. 1 

pkt 1, policjant jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw 

osobowych w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 121c ust. 1 pkt 5, policjant jest obowiązany dostarczyć właściwemu 

przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. 

a, policjant jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych w 

terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2–4, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, oświadczenia albo 

decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od policjanta.> 

 

Art. 121e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie policjanta, o którym mowa w art. 121c ust. 1 

pkt 3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2)   przełożony policjanta właściwy w sprawach osobowych - w zakresie prawidłowości 

wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń 

lekarskich oraz w zakresie oświadczenia policjanta, o którym mowa w art. 121c ust. 1 

pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, policjant traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie policjanta, o którym mowa w 

art. 121c ust. 1 pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, policjant traci prawo do 

uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, policjant traci prawo do 

uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

policjant traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 
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7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

policjant w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia policjanta, o którym mowa w art. 121c ust. 1 pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko policjanta.] 

<8. Kontrola oświadczenia policjanta, o którym mowa w art. 121c ust. 1 pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko policjanta, lub na ustaleniu, czy 

niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

policjanta, o którym mowa w art. 121c ust. 1 pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona 

przez przełożonego policjanta. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że policjant wykonuje pracę zarobkową albo 

wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie policjanta, o którym mowa w 

art. 121c ust. 1 pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się policjantowi w celu wniesienia do niego ewentualnych uwag. 

Wniesienie uwag policjant potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, policjantowi służy odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529)  

 

Art. 125b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym 

lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka 

funkcjonariusza, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 
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5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w 

przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, 

stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 
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1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 1-3a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 125c. 

1. [Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

z tym że:]  <Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie 

lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 

ust. 6 tej ustawy, z tym że:> 

1)   przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom 

lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów 

oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku 

zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 125b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 125b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

funkcjonariusza; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 125b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 
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2. W przypadkach uzasadnionych charakterem zadań służbowych wykonywanych przez 

funkcjonariusza okres jego przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny 

sposób niż określony w ust. 1. 

3. Komendant Główny Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych, odmienny sposób stwierdzania przebywania 

na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2. 

 

[Art. 125d. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw 

osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej 

służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 125c ust. 1 pkt 5, w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania. 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 125b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych w 

terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.] 

 

<Art. 125d. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych Straży Granicznej wykorzystują lub tworzą profil informacyjny 

płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa. 

2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 125b ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz art. 125c ust. 1 

pkt 1, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do 

spraw osobowych w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 125c ust. 1 pkt 5, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć 

właściwemu przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 125b ust. 2 pkt 5 lit. 

a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw 

osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 
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5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2–4, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, oświadczenia albo 

decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.> 

 

Art. 125e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c 

ust. 1 pkt 3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2)   przełożony funkcjonariusza właściwy do spraw osobowych - w zakresie prawidłowości 

wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń 

lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c 

ust. 1 pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3, polega 

na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3, 

polega na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, 

lub na ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 
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9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3, przeprowadza osoba 

upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 125c ust. 1 pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.) 

 

Art. 14. 

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do 

pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. 

2. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej 

niż przez 180 dni. 
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3. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, o którym mowa w ust. 2, ubezpieczony jest 

nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie 

zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia 

zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni. 

[4. Zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się i wypłaca na podstawie 

zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, 

felczera lub starszego felczera, upoważnionego przez Zakład na zasadach określonych w 

przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa.] 

<4. Zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się i wypłaca na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 i …) albo 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy.> 

[5. Prezes Kasy zwraca Zakładowi koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy proporcjonalnie do liczby 

ubezpieczonych.] 

6. Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, 

przyznaje się i wypłaca na podstawie orzeczenia wydanego w trybie określonym w art. 46. 

7. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres: 

1)   przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie opieki zdrowotnej w celu 

rehabilitacji; 

2)   po ustaniu ubezpieczenia. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, może 

określić, w drodze rozporządzenia, wysokość zasiłku chorobowego oraz przypadki, w 

których zasiłek chorobowy przysługuje przy niezdolności do pracy trwającej 

nieprzerwanie krócej niż 30 dni, uwzględniając stan finansów funduszu składkowego. 

9. Jeżeli nie określono wysokości zasiłku chorobowego w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

wynosi on jedną trzydziestą emerytury podstawowej za każdy dzień niezdolności do pracy. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) 

 

Art. 105b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim strażak otrzymuje 80% uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 
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1)   choroby strażaka, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za członków 

rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci 

w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ze 

strażakiem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród 

lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka strażaka, ojczyma, 

macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, 

jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ze strażakiem w okresie 

sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka strażaka lub rodzica dziecka strażaka, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 
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c) pobytu małżonka strażaka lub rodzica dziecka strażaka, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy strażak został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do realizacji zadania poza granicami państwa w grupie 

ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez strażaka czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony strażaka. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 
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Art. 105c. 

[Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione 

zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tym że:] 

<Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 

tej ustawy, z tym że:> 

1)   przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 

niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i 

narządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z 

przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 105b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   przyczynę niezdolności, o której mowa w art. 105b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

strażaka; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 105b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

 

[Art. 105d. 

1. Strażak jest obowiązany dostarczyć właściwemu przełożonemu zaświadczenie lekarskie, 

zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 105c pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 105b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

strażak jest obowiązany złożyć właściwemu przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od strażaka.] 

 

<Art. 105d. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
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świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wykorzystują lub tworzą profil 

informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa. 

2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 105b ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz w art. 105c pkt 1, 

strażak jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 105c pkt 5, strażak jest obowiązany dostarczyć właściwemu 

przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 105b ust. 2 pkt 5 lit. 

a, strażak jest obowiązany złożyć właściwemu przełożonemu w terminie 7 dni od dnia 

ich zaistnienia. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2–4, nieobecność w 

służbie uznaje się za nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie 

zaświadczenia, oświadczenia albo decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

strażaka.> 

 

Art. 105e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie strażaka, o którym mowa w art. 105c pkt 3, 

może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2)   właściwy przełożony - w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w 

zakresie oświadczenia strażaka, o którym mowa w art. 105c pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, strażak traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie strażaka, o którym mowa w 

art. 105c pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, strażak traci prawo do uposażenia za 

cały okres zwolnienia. 
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5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, strażak traci prawo do 

uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

strażak traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

strażak w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w 

sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia strażaka, o którym mowa w art. 105c pkt 3, polega na ustaleniu, 

czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których 

uczęszcza dziecko strażaka.] 

<8. Kontrola oświadczenia strażaka, o którym mowa w art. 105c pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko strażaka, lub na ustaleniu, czy 

niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia strażaka, 

o którym mowa w art. 105c pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona przez przełożonego 

strażaka. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że strażak wykonuje pracę zarobkową albo 

wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie strażaka, o którym mowa w art. 

105c pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się strażakowi w celu wniesienia do niego ewentualnych uwag. 

Wniesienie uwag strażak potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 
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17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121) 

 

Art. 50. 

(ust. 1-3 pominięto) 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, prokuratorom, 

organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1619), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym 

służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

(ust. 3a.-9 pominięto) 

 [10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, 

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład za udzielenie 

informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając ponoszone przez 

Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności: 

1)   koszty wyszukania informacji; 

2)   koszty sporządzenia zaświadczenia.] 

<10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 

komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, 

odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.> 

<10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w 

trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej 
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wnoszenia, uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, 

udostępnienia danych i wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych 

z udzielaniem informacji, w szczególności kosztów wyszukania informacji i 

sporządzenia zaświadczenia, oraz mając na względzie konieczność zapewnienia 

sprawnego poboru opłaty.> 

(ust. 11-16 pominięto) 

 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2014 r. poz. 

170, z późn. zm.) 

 

Art. 108b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, 
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c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem 

własnym lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, 

dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 

14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem 

rodziny; za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica 

dziecka funkcjonariusza, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we 

wspólnym gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie 

sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku 

życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola 

lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby 

niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której 

mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, 

sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub 

choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, 

stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 
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2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 108c. 

[Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione 

zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tym że:] 

<Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 

tej ustawy, z tym że:> 

1)   przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 

niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i 

narządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z 

przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 
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2)   w przypadku, o którym mowa w art. 108b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   przyczynę niezdolności, o której mowa w art. 108b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

funkcjonariusza; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 108b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

[Art. 108d. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu zaświadczenie lekarskie, 

zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 108c pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 108b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.] 

 

<Art. 108d. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Szef Biura Ochrony Rządu 

wykorzystuje lub tworzy profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 

58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 108b ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz w art. 108c pkt 1, 

funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 108c pkt 5, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć właściwemu 

przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 
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4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 108b ust. 2 pkt 5 lit. 

a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2–4, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, oświadczenia albo 

decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.> 

 

Art. 108e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 108c 

pkt 3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2)   przełożony funkcjonariusza - w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w 

zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 108c pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 108c pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie 

wykonuje pracy zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 108c pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 108c pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, lub na 
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ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 108c pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona 

przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 108c pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń 

lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509)  

 

Art. 94. 

§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 
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§ 1a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności 

sędziego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów 

- sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń, określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

§ 2a. [Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, 

o której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie z przepisami 

art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), z tym że w 

przypadku:] <Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności 

wykonywania pracy, o której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 i …) albo wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że w przypadku:> 

 1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania 

się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione 
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przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony 

aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

[4)   konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem w wieku 

do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - oświadczenie sędziego.] 

<4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących 

się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne 

– oświadczenie sędziego.> 

<§ 2aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 

r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prezesi sądów 

wykorzystują lub tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa 

w art. 58 ust. 1 tej ustawy.> 

[§ 2b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu zaświadczenie lekarskie, decyzję, 

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię w terminie siedmiu dni od dnia ich 

otrzymania.] 

<§ 2b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
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razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a 

ust. 7 tej ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w § 2a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu 

w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania.> 

§ 2c. Sędzia jest obowiązany złożyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w § 2a pkt 4, w terminie siedmiu dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 

§ 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) 

 

Art. 136b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 
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5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka 

funkcjonariusza, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85a ust. 2; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 136c. 

[1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, z tym że: 

1)   w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby 

wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - 

zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 
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53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

funkcjonariusza; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 136b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi.] 

<1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku, z tym że: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

2)  w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo 

uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie 

funkcjonariusza.> 

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem zadań 

służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na zwolnieniu 

lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1. 

3. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze zarządzeń, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób stwierdzania 

przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2. 

 

Art. 136d. 

[1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu posiadającemu uprawnienia w 

sprawach osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 136c ust. 1 pkt 5, w terminie 7 

dni od dnia ich otrzymania.] 

<1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu posiadającemu 

uprawnienia w sprawach osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 

136c ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.> 
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2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 136b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu posiadającemu uprawnienia w 

sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza. 

Art. 136e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 136c 

ust. 1 pkt 3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1) komisje lekarskie podległe Szefom właściwej Agencji - w zakresie prawidłowości 

orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości 

wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2) przełożony posiadający uprawnienia w sprawach osobowych - w zakresie 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów 

formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o 

którym mowa w art. 136c ust. 1 pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 136c ust. 1 pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 136c ust. 1 pkt 3, polega 

na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 136c ust. 1 pkt 3, 

polega na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, 
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lub na ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 136c ust. 1 pkt 3, przeprowadza osoba 

upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 136c ust. 1 pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą Szefowi właściwej Agencji w 

wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o nieprawidłowościach w 

wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU 

WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 

1322, z późn. zm.)  

 

Art. 9. 

1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługują w wysokości 100 % podstawy wymiaru. 
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2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota będąca 

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego: 

1)   pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

2)   członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 

2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w 

rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

3)   pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z tym że przy ustalaniu 

podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26 % 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

4. [Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała w 

pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru 

zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi:] <Jeżeli niezdolność do 

pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała przed upływem 

pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru 

zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi:> 

1)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla ubezpieczonych 

będących stypendystami sportowymi, 

2)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 

[3)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez 

powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,] 

<3) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w 

miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub 

inny podmiot kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych,> 

4)   (uchylony), 

5)   kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia - dla ubezpieczonych będących 

funkcjonariuszami celnymi 

- po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

5. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499, z późn. zm.) 

 

Art. 45. 

§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni 

roboczych. 

§ 2. Sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny urlop dla poratowania zdrowia. 

§ 3. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy. 

§ 4. Urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony, jeżeli sędzia nie pełni służby 

przez okres roku z powodu choroby. Przy obliczaniu rocznego okresu niepełnienia służby 

z powodu choroby wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby wskutek 

choroby i płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie 

przekroczył 30 dni. 

§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 

§ 5a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, 

stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów 

–   sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§ 5b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje sędziego do lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia 

lekarza orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 5c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 5d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających 

w dyspozycji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

§ 6. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 
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ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

§ 6a. [Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, 

o której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie z 

przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), 

z tym że w przypadku:] <Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz 

niemożności wykonywania pracy, o której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie 

lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 i …) albo wydruk 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że w 

przypadku:> 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania 

się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione 

przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot 

na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony 

aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

[4)   konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem w 

wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - oświadczenie 

sędziego.] 

<4) konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem 

własnym lub małżonka sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, 

w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, 

z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę 

nad dzieckiem, 
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b) porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

– oświadczenie sędziego.> 

<§ 6aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego wykorzystuje lub tworzy profil informacyjny płatnika składek, o 

którym mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy.> 

[§ 6b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego 

zaświadczenie lekarskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.] 

<§ 6b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a 

ust. 7 tej ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w § 6a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania.> 

§ 6c. Sędzia jest obowiązany złożyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oświadczenie 

o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6a pkt 4, w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 6d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6b i 6c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 

§ 7. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 8. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) 

 

Art. 60b. 

1. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   choroby żołnierza zawodowego; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

[4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z żołnierzem zawodowym w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 

6)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka żołnierza zawodowego stale opiekującego się 

dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka żołnierza zawodowego stale opiekującego się dzieckiem w 

podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym 

lub małżonka żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka żołnierza 

zawodowego, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z żołnierzem zawodowym w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

6) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 
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przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, 

w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka żołnierza zawodowego lub rodzica dziecka 

żołnierza zawodowego, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub 

choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka żołnierza zawodowego lub rodzica dziecka żołnierza 

zawodowego, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

2. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 4 i 6, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

4. W razie zbiegu uprawnienia do zwolnienia lekarskiego z uprawnieniem do zwolnienia od 

zajęć służbowych lub urlopu okolicznościowego, o których mowa w art. 62 ust. 11 i 12, 

żołnierz zawodowy jest obowiązany w pierwszej kolejności wykorzystać zwolnienie 

lekarskie. 

 

Art. 60c. 

[Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione 

zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tym że:] <Okres przebywania 

na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 

ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że:> 

1)   w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby 

wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa; 
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2)   w przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a - oświadczenie żołnierza 

zawodowego; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. b i c - zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

 

[Art. 60d. 

1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany dostarczyć dowódcy jednostki wojskowej 

zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

albo decyzję, o której mowa w art. 60c pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

2. Żołnierz zawodowy jest obowiązany złożyć dowódcy jednostki wojskowej oświadczenie o 

wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a, w terminie 7 dni 

od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, żołnierz traci 

prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia 

albo oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od żołnierza zawodowego.] 

 

<Art. 60d. 

1. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Dowódcy jednostek 

wojskowych wykorzystują lub tworzą profil informacyjny płatnika składek, o 

którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

2. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, albo zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. b i c oraz art. 60c pkt 1, 

żołnierz zawodowy jest obowiązany dostarczyć dowódcy jednostki wojskowej w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 60c pkt 5, żołnierz zawodowy jest obowiązany dostarczyć dowódcy 

jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 
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4. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a, 

żołnierz zawodowy jest obowiązany złożyć dowódcy jednostki wojskowej w terminie 

7 dni od dnia ich zaistnienia. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2–4, żołnierz 

zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia, chyba że 

niedostarczenie zaświadczenia, oświadczenia albo decyzji nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od żołnierza.> 

 

Art. 60e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 

60c pkt 3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   wojskowe komisje lekarskie - w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej 

niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania 

zwolnienia lekarskiego; 

2)   dowódca jednostki wojskowej - w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego przez żołnierza zawodowego i spełnienia wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia żołnierza zawodowego, o 

którym mowa w art. 60c pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, żołnierz zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie żołnierza zawodowego, o 

którym mowa w art. 60c pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, żołnierz zawodowy 

traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli wojskowa komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do 

służby wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, żołnierz zawodowy 

traci prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

żołnierz zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

żołnierz zawodowy w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 60c pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko żołnierza zawodowego.] 

<8. Kontrola oświadczenia żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 60c pkt 3, 

polega na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko żołnierza 
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zawodowego, lub na ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na 

zwolnieniu lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia żołnierza 

zawodowego, o którym mowa w art. 60c pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona przez 

dowódcę jednostki wojskowej. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że żołnierz zawodowy wykonuje pracę 

zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego 

celem, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało 

nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie żołnierza zawodowego, o 

którym mowa w art. 60c pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza 

protokół. 

12. Protokół przedstawia się żołnierzowi zawodowemu w celu wniesienia do niego 

ewentualnych uwag. Wniesienie uwag żołnierz zawodowy potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole dowódca jednostki wojskowej stwierdza, w 

drodze decyzji, utratę prawa do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. 

Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku zawiadomienia przez wojskową komisję 

lekarską w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o nieprawidłowościach w 

wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, żołnierzowi zawodowemu przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, dowódca jednostki wojskowej występuje do 

lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, dowódca jednostki 

wojskowej występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

[Art. 132. 

Do żołnierzy pełniących służbę kandydacką stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 1-7, 

art. 8, art. 8a, art. 18, art. 50a ust. 1-5, art. 51, art. 54, art. 56 ust. 1-4, art. 57, art. 59 ust. 1 i 

2, art. 60a, art. 60b ust. 1 pkt 1-3, art. 60c pkt 1, 2 i 5, art. 60d ust. 1, art. 60e ust. 1, 2, 7, 9 i 

15-17, art. 67 ust. 1-6, art. 67a ust. 1, art. 67b ust. 1, art. 67c, art. 70 ust. 1-3, art. 91 ust. 1-3, 

art. 105, art. 106, art. 107 ust. 1-3, art. 108 ust. 1-3 i art. 108a-110 oraz przepisy wydane na 
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podstawie art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6, art. 56 ust. 5, art. 59 ust. 3, art. 67 ust. 7, art. 67a ust. 

2, art. 67b ust. 2, art. 70 ust. 4, art. 91 ust. 4, art. 107 ust. 4 i art. 108 ust. 4.] 

 

<Art. 132. 

Do żołnierzy pełniących służbę kandydacką stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 

1–7, art. 8, art. 8a, art. 18, art. 50a ust. 1–5, art. 51, art. 54, art. 56 ust. 1–4, art. 57, art. 

59 ust. 1 i 2, art. 60a, art. 60b ust. 1 pkt 1–3, art. 60c pkt 1, 2 i 5, art. 60d ust. 1–3, art. 

60e ust. 1, 2, 7, 9 i 15–17, art. 67 ust. 1–6, art. 67a ust. 1, art. 67b ust. 1, art. 67c, art. 70 

ust. 1–3, art. 91 ust. 1–3, art. 105, art. 106, art. 107 ust. 1–3, art. 108 ust. 1–3 i art. 108a–

110 oraz przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 8, art. 50a ust. 6, art. 56 ust. 5, art. 59 

ust. 3, art. 67 ust. 7, art. 67a ust. 2, art. 67b ust. 2, art. 70 ust. 4, art. 91 ust. 4, art. 107 

ust. 4 i art. 108 ust. 4.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 

1)   pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

2)   rozwoju zasobów ludzkich; 

3)   osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

4)   wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

5)   zwiększania mobilności na rynku pracy. 

3. Ustawa ma zastosowanie do: 

1)   obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych; 

2)   cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

b)  obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej, 

c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, 
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d)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 

f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

g)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 

1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), 

h)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 

1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

[ha)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 

albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,] 

<ha) posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 

1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo 

wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,> 

i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

k)  ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i 

małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu 

uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 

2014 r. poz. 1004), 

l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c; 

4)   cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na 

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy; 
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5)   cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4. 

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 

przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a-g, i, j, l oraz pkt 3 i 4. 

5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, 

przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15. 

6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, 

mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w 

art. 41-42a. 

 

Art. 9. 

1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

( punkty 1-24 pominięto) 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy 

wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 

2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 

poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem 

kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z 

rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 

pracy. 

2a
1
. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 

grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej 

na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z 

wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z 

przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 

[2a
2
. Środki, o których mowa w ust. 2a

1
, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w 

szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 92, 94, 96, 98 i 

99.] 

<2a
2
. Środki, o których mowa w ust. 2a

1
, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są 

przeznaczane w szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa 

w art. 91 ust. 1.> 

2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a
1
, jest przekazywana samorządom powiatowym 

w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a
1
, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 
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r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 

1644). 

2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy 

pracy, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami 

współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na: 

1)   pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio 

związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy, 

2)   zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego 

urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

3)   koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 

województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw pracy. 

4. (uchylony) 

5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu 

spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w 

publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach 

rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii 

powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie jest wymagana w 

przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego 

wniosek. 

5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze 

konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w 

porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ 

właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu 

właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 

6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

powiatowego urzędu pracy. 

7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na 

jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, w 

tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o 

postępowaniu administracyjnym. 
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Art. 18j. 

[1. Marszałek województwa dokonuje zmiany wpisu oraz wydaje uwzględniający te zmiany 

certyfikat w przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w art. 19e 

pkt 1, w zakresie zmiany oznaczenia podmiotu oraz adresu siedziby podmiotu.] 

<1. Marszałek województwa dokonuje zmiany wpisu oraz wydaje uwzględniający te 

zmiany certyfikat w przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której 

mowa w art. 19e ust. 1 pkt 1, w zakresie zmiany oznaczenia podmiotu oraz adresu 

siedziby podmiotu.> 

2. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu podlega wpisowi do rejestru 

prowadzonego przez marszałka województwa, który będzie właściwy po zmianie. W razie 

niewłaściwego przekazania informacji o zmianie, marszałek województwa przekazuje 

niezwłocznie akta ewidencyjne do marszałka województwa właściwego ze względu na 

nowe miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

 

Art. 18l. 

Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w 

przypadku gdy: 

1)   podmiot nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 19; 

[2)   podmiot wykreślono z rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 18m pkt 3 i 5-8, w 

okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis;] 

<2) podmiot wykreślono z rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 18m ust. 1 

pkt 3 i 5-8, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis;> 

3)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem; 

[4)   podmiot został założony i jest prowadzony przez osobę fizyczną, która poprzednio 

dopuściła się naruszenia przepisów niniejszej ustawy, skutkującego wykreśleniem z 

rejestru podmiotu prowadzonego przez tę osobę, w przypadkach, o których mowa w art. 

18m pkt 3 i 5-8, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.] 

<4) podmiot został założony i jest prowadzony przez osobę fizyczną, która poprzednio 

dopuściła się naruszenia przepisów niniejszej ustawy, skutkującego wykreśleniem z 

rejestru podmiotu prowadzonego przez tę osobę, w przypadkach, o których mowa w 

art. 18m ust. 1 pkt 3 i 5-8, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.> 

 

Art. 18m. 

1. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w 

przypadku: 

1)   pisemnego wniosku podmiotu; 

2)   postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości; 

3)   wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 
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4)   nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch 

kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art. 19f; 

5)   naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w 

art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b-19d oraz art. 85 ust. 2-5; 

6)   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków 

prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1, art. 19e, art. 19g i art. 

19h; 

[7)   złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 

lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e pkt 1, niezgodnych ze stanem 

faktycznym;] 

<7) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 i ust. 

3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e ust. 1 pkt 1, 

niezgodnych ze stanem faktycznym;> 

8)   niezgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym po uprzednim wezwaniu 

podmiotu do złożenia wyjaśnień w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania; 

9)   powierzania, na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 18f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 56. 

1. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu 

poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 

pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłaconego mu 

wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 

uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 

pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 

2. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu 

poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 

pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłaconego mu 

wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 

uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty 

poniesione za co drugi miesiąc. 

3. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu 

skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. 

4. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunków 

zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami 
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ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej 

refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

[5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania 

z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu 

objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, 

starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.] 

<5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, 

rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego 

w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, o 

którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego 

bezrobotnego.> 

6. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko 

pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi 

naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego 

przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej 

pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu. 

 

Art. 59b. 

[1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 

1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1-3, są podawane do wiadomości publicznej 

przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu 

na okres 30 dni.] 

<1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, 

art. 53a ust. 1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1 i 2, są podawane do 

wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.> 

2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 

31 stycznia, przekazuje właściwej powiatowej radzie rynku pracy zbiorczy wykaz 

pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać: 

1)   nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę; 

2)   wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy; 

3)   liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

 

Art. 73. 

1. Okres pobierania zasiłku wynosi: 
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1)  180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze 

powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku 

poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej 

stopy bezrobocia w kraju; 

2)   365 dni - dla bezrobotnych: 

a)  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa 

bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień 

nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 

lub 

b)  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres 

uprawniający do zasiłku, lub 

c)  którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a 

małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu 

upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego 

bezrobotnego, lub, 

d)  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. 

2. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego 

pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w 

której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu. 

2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą 

właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym 

fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym 

urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia 

zmiany miejsca zameldowania. 

2b. (uchylony) 

3. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w 

ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, 

przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. 

4. Okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrudnienia 

w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, 

szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym 

przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 

ust. 1-3. 

[5. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu 

podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania 

przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 

dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, 

prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku 

chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres 

pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 

4.] 

<5. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu 

podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub 

uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy 

jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania 

wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy 

zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu 

przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada 

prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu 

bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.> 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej 

służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby 

kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, 

okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby 

zastępczej; 

2)   bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż 

powiatowy urząd pracy. 

7. Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu 

kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na 

okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w 

ust. 4. 

8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, 

pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej 

pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania przychodu, 

wymienione w ust. 5, wlicza się do okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2. 

 

Art. 80. 

1. Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej 

niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania 

stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych 

przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 

[2. Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są 

obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub 

opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami. 
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Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu 

bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.] 

<2. Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, o którym 

mowa w art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159 i …), albo wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w 

art. 55a ust. 6 tej ustawy. Nieprzedstawienie odpowiednio zaświadczenia lekarskiego 

albo wydruku zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie skutkuje 

pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.> 

 

Art. 88c. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: 

1)   wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego 

rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne 

miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, 

sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli 

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. 

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: 

1)   nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, 

jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje 

możliwość zorganizowania rekrutacji; 

2)   nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 

rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1)   zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być 

mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 

określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania 

pracy; 

2)   wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym 

samym stanowisku; 
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3)   brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli 

podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 

12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim 

kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas 

nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku 

poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie 

podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub 

2)   wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w 

przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w 

zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności 

zarządzających i reprezentacji podmiotu. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: 

1)   wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych 

z art. 67
3
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

2)   wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za 

wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7; 

3)   pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie 

obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania 

pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli 

okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym. 

7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia 

wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który: 

1)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji 

Szwajcarskiej lub 

[2)   przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków 
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określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(12)

, a pobyt 

był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach.] 

<2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był 

nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach.> 

9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której 

przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w 

państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 

pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, 

który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 

10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy 

tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1-3. 

11. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25. 

 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 

6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i 

konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji 

realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony) 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

[4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i art. 

109 ust. 7c;] 

<4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 

2d;> 

(punkty 5-58 pominięto) 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 
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kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

Art. 109. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, 

samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11. 

2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez 

ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu. 

2a. Marszałek województwa może przeznaczyć w ramach kwoty środków (limitu) Funduszu 

Pracy, o której mowa w ust. 2, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie więcej niż 5% kwoty 

środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji 

programów regionalnych, o których mowa w art. 66c. 

2b. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, 

ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w 

danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d. 

2c. Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać 

zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu Pracy 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 
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2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym zadań 

realizowanych w ramach KFS, zwane dalej "środkami KFS", są określane w planie 

Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów 

Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed 

rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu 

Pracy. 

2e. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na 

finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 

ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez 

ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków 

ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku 

Pracy. 

2f. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie 

wydatkowania środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych 

priorytetach wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w 

ust. 2e. 

2g. Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS 

wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5, 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy. 

2h. Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację 

działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy. 

2i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa środki, 

o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS przez 

wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa. 

[2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa 

dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69 ust. 2. 

2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie działań, o 

których mowa w art. 69 ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa o 

podziale dokonanym na podstawie ust. 2j.] 

<2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd 

województwa dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na 

działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których 

mowa w art. 69a ust. 2. 
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2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie 

działań, o których mowa w art. 69a ust. 2, na podstawie informacji marszałka 

województwa o podziale dokonanym na podstawie ust. 2j.> 

2l. Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na wniosek 

starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony rachunek 

bankowy samorządu powiatu. 

2m. Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o 

dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań 

realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów, 

o których mowa w ust. 2k. 

2n. W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku 

możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o 

której mowa w ust. 2e. 

(ustępy 3-13 pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822) 

 

Art. 102b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 
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5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 102c. 

1. [Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, z tym że:] <Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim 

stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, z tym 

że:> 

1)   w przypadku, o którym mowa w art. 102b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 102b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

funkcjonariusza; 
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3)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem zadań 

służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na zwolnieniu 

lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1. 

3. Szef CBA określi, w drodze zarządzenia, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, sposób stwierdzania nieobecności w służbie funkcjonariuszy, o których mowa 

w ust. 2. 

 

Art. 102e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 102c 

ust. 1 pkt 2, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2)   przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych - w zakresie 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów 

formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o 

którym mowa w art. 102c ust. 1 pkt 2. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 102c ust. 1 pkt 2, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie 

wykonuje pracy zarobkowej. 
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[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 102c ust. 1 pkt 2, polega 

na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 102c ust. 1 pkt 2, 

polega na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, 

lub na ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 102c ust. 1 pkt 2, przeprowadza osoba 

upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 102c ust. 1 pkt 2, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY 

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822) 

 

Art. 96b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 

<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym 

lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka 

funkcjonariusza, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 



- 91 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w 

przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, 

stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

Art. 96c. 

[1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

z tym że: 

1)   w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby 

wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - 

zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 

53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie 

funkcjonariusza; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie 

lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi.] 

<1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku, zaświadczenie lekarskie wystawione 

zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 

ust. 6 tej ustawy, z tym że: 



- 93 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

2)  w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo 

uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie 

funkcjonariusza.> 

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem zadań 

służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na zwolnieniu 

lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1. 

3. Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze zarządzeń, 

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób stwierdzania 

przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2. 

 

Art. 96d. 

[1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu w sprawach 

osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej 

służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 96c ust. 1 pkt 5, w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania.] 

<1. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, 

zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której 

mowa w art. 96c ust. 1 pkt 2, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć 

przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania.> 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych 

w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza. 

 

Art. 96e. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 96c ust. 

1 pkt 3, może podlegać kontroli. 
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2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   wojskowe komisje lekarskie - w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej 

niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania 

zwolnienia lekarskiego; 

2)   przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych - w zakresie 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów 

formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o 

którym mowa w art. 96c ust. 1 pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 96c ust. 1 pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli wojskowa komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do 

służby wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 96c ust. 1 pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 96c ust. 1 pkt 3, 

polega na ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, 

lub na ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 96c ust. 1 pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona 

przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 96c ust. 1 pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 
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13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez wojskową komisję lekarską w wyniku przeprowadzenia 

przez tę komisję kontroli o nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia 

lekarskiego. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 13, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

15. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

16. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 15 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

17. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055)  

 

Art. 46. 

1. Zawodową służbę wojskową żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW 

i SWW, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, określają przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

[2. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzy zawodowych, o których mowa w 

ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem 

wykonywanych zadań służbowych stwierdza się na zasadach określonych w art. 96b ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.] 

<2. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzy zawodowych, o których 

mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub 

rodzajem wykonywanych zadań służbowych stwierdza się na zasadach określonych w 

art. 96c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.> 
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USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz. U. z 2015 r. poz. 651) 

 

Art. 50. 

1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej 

"Centralnym Rejestrem Lekarzy", jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i 

tworzony na podstawie danych uzyskanych z: 

1)   rejestrów obejmujących dane wymienione w art. 49 ust. 5; 

2)   systemu PESEL prowadzonego przez Rządowe Centrum Informatyczne; 

[3)   rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, o którym 

mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159).] 

<3) rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, o 

którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1–6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 i …).> 

2. Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje również dane oznaczone jako archiwalne przekazane z 

rejestrów oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujących zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące ze źródeł o charakterze historycznym. 

 

Art. 52. 

1. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają dane zawarte w rejestrach 

i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych organów państw członkowskich 

Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji i podjęcia lub kontynuacji wykonywania 

zawodu lekarza. 

2. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają informacje zawarte w 

rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i 50, na 

wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów. 

2a. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają organowi innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, 

informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej we wniosku, 

do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za 

pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z 

późn. zm.). 

<2b. Naczelna Rada Lekarska udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy.> 

3. Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonują wypisów z 

rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby. 

4. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, 

o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-44, w ramach 
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informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662). 

5. Właścicielem i administratorem rejestru jest okręgowa rada lekarska. 

6. Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna Rada 

Lekarska. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 

1822 oraz z 2015 r. poz. 529) 

 

Art. 60c. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

[3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi 

opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych.] 
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<3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym 

lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem 

przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka 

funkcjonariusza, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz 

dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w 

przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne.> 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 
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5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

rozstrzyga przełożony w formie pisemnej. 

 

Art. 60d. 

[Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione 

zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tym że:] <Okres przebywania 

na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 

ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że:> 

1)   przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 

niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i 

narządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z 

przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 60c ust. 2 pkt 2 - zaświadczenie jednostki 

organizacyjnej publicznej służby krwi; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 60c ust. 2 pkt 5 lit. a - oświadczenie funkcjonariusza; 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 60c ust. 2 pkt 5 lit. b i c - zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 
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podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

 

<Art. 60da. 

Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej wykorzystują lub tworzą profil informacyjny 

płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy.> 

 

Art. 60e. 

[1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć kierownikowi jednostki organizacyjnej, w 

której pełni służbę, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 60d pkt 5, w terminie 7 dni od 

dnia ich otrzymania.] 

<1. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 

tej ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w 

przypadkach, o których mowa w art. 60c ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz w art. 60d pkt 1, 

zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o 

której mowa w art. 60d pkt 5, funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć 

kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w terminie 7 dni od 

dnia ich otrzymania.> 

2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 60c ust. 2 pkt 5 lit. a, 

funkcjonariusz jest obowiązany złożyć kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której 

funkcjonariusz pełni służbę, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nieobecność w 

służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za nieobecność 

nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza. 

 

Art. 60f. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów formalnych 

zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 60d pkt 

3, może podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1)   komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 
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2)   kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę - w zakresie 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów 

formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o 

którym mowa w art. 60d pkt 3. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 

lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 60d pkt 3, zostało złożone niezgodnie z prawdą, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo 

do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, 

funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. 

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia 

lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy 

zarobkowej. 

[8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 60d pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko funkcjonariusza.] 

<8. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 60d pkt 3, polega na 

ustaleniu, czy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko funkcjonariusza, lub na 

ustaleniu, czy niania lub dzienny opiekun dziecka przebywali na zwolnieniu 

lekarskim.> 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 60d pkt 3, przeprowadza osoba upoważniona 

przez przełożonego funkcjonariusza. 

10. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę zarobkową 

albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem, osoba 

kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa 

w art. 60d pkt 3, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca sporządza protokół. 

12. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych 

uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem. 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa do 

uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3 lub 4. Przepis stosuje się odpowiednio w 

przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 
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spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję kontroli o 

nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

14. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1)   nie zostało sfałszowane; 

2)   zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

15. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 14 pkt 1, zachodzi podejrzenie, że 

zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza, który 

wystawił zaświadczenie lekarskie, o wyjaśnienie sprawy. 

16. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony występuje o 

wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE 

ZDROWIA (Dz. U. z 2015 r. poz. 636) 

 

Art. 4. 

1. W systemie informacji są przetwarzane dane udostępniane nieodpłatnie przez podmioty 

prowadzące rejestry medyczne oraz rejestry publiczne w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w zakresie określonym w ustawie. 

2. W systemie informacji są przetwarzane dane przekazywane lub udostępniane nieodpłatnie 

przez usługodawców. 

3. W systemie informacji są przetwarzane dane dotyczące usługobiorców, które obejmują: 

1)   dane osobowe: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  nazwisko rodowe, 

c)  płeć, 

d)  obywatelstwo, 

e)  stan cywilny, 

f)  wykształcenie, 

g)  numer PESEL, 

h)  datę urodzenia, 

i)  serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego 

numeru PESEL, 

j)  adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, 
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k)  adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba 

nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 

l)  adres poczty elektronicznej, 

m)  numery ubezpieczenia, 

n)  stopień niepełnosprawności, 

o)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę 

utraty tych uprawnień, 

p)  numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez 

płatników lub usługodawców, 

r)  datę i przyczynę zgonu[;] <,> 

<s) dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 

r. poz. 159 i …);> 

2)   jednostkowe dane medyczne; 

3)   datę dokonania wpisu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e i f, są przetwarzane wyłącznie w celach 

statystycznych. 

5. Dane adresowe usługodawców oraz usługobiorców wykorzystywane w systemie informacji 

są systematycznie aktualizowane i weryfikowane w oparciu o referencyjne bazy danych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4-6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520), za pośrednictwem usług 

dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 

76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951). 

 

 

 


