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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 497) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 

z późn. zm.) dotyczy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy albo konieczności 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, będących dowodem przy ustalaniu 

prawa do zasiłków z tego tytułu oraz wysokości zasiłku. Ustawa wprowadza nowy sposób 

uwierzytelnienia zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. 

Zaświadczenie będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego 

podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. 

Celem takiego uregulowania jest ułatwienie stosowania przepisów w praktyce oraz 

zwiększenie liczby zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Od 

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące formy elektronicznej zaświadczeń 

lekarskich, przy czym do 31 grudnia 2017 r. w okresie przejściowym dopuszczalna jest także 

forma dotychczas stosowana – na drukach ZUS. Formy: dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, za pośrednictwem systemu elektronicznego ZUS, nie zadziałały 

w sposób oczekiwany przez ustawodawcę. Przeszkodą w posługiwaniu się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym okazała się konieczność poniesienia nakładów finansowych, a przy 

stosowaniu bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP potrzebne jest zaangażowanie czasowe 
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wystawiającego zaświadczenie. Analiza tych rozwiązań podyktowała wprowadzenie 

trzeciego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń wystawianych w formie elektronicznej. 

Ustawa przedłuża także okres przejściowy dla stosowania obu form, pisemnej 

i elektronicznej, przy wystawianiu zaświadczeń do 30 czerwca 2018 r.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt wpłynął do Sejmu 28 lutego br. (druk sejmowy nr 1350). Do 

pierwszego czytania został skierowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas 

prac Komisji wprowadzono kilka porządkujących poprawek oraz przewidziany 

w przedłożeniu termin wejścia w życie ustawy z dniem 1 lipca 2017 r. przedłużono i ustalono 

go na dzień 1 grudnia 2017 r.  

Drugie czytanie ustawy odbyło się na 39. posiedzeniu Sejmu, podczas którego 

zgłoszono poprawki, na podstawie których wydłuża się okres przejściowy dla stosowania 

dotychczasowej i elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich. 

Za przyjęciem głosowało 417 posłów,  przeciw 3, nikt się nie wstrzymał.. 

 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


