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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 21 kwietnia 2017 r. 

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) 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265, 1579 i 

2020 oraz z 2017 r. poz. 396) 

 

Art. 54. 

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

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

leczniczym 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 opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przekazanego 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.] 

<1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich 

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

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności 
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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, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 

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. (uchylony). 

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

formie decyzji. 

 

Art. 55. 

[1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.> 
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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; 

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 zakładzie leczniczym 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; 
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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 2016 r. 

poz. 186). 

 

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, 

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. 
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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 opatrzenia 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym 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.] 

<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 podpisania 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 
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Społecznych, 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.> 

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 opatrzenia zaświadczenia 

lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje 

zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn 

uniemożliwiających przekazanie 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 
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możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z 

wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje 

zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania 

przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego.> 

 

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 

[- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP; przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się.] 

<– podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 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 
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dostępu do Internetu lub braku możliwości opatrzenia zaświadczenia lekarskiego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

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.] 

<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 podpisania informacji lub 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, 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: 

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 
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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 wystawia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem 
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systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.] 

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

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 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; 

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. 
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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. 

 

Art. 61b. 

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

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.] 
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<1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek 

złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 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, 

–  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. 
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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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1066 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 960) 

 

Art. 23. 

[1.  Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w 

szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej 

"zaświadczeniami lekarskimi", mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z 

przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.] 

<1. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu 

w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo 
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konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych 

dalej „zaświadczeniami lekarskimi”, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie 

zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 

r.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer 

wystawiający zaświadczenia lekarskie informują ubezpieczonego o konieczności 

doręczenia zaświadczenia lekarskiego odpowiednio płatnikowi zasiłku lub płatnikowi 

składek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Przepisy art. 62 ustawy, o której mowa 

w art. 1, stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

3. Do zaświadczeń lekarskich stosuje się odpowiednio przepisy: 

1)   art. 51 ust. 2b i 2d ustawy, o której mowa w art. 3 niniejszej ustawy, 

2)   art. 121d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 4 niniejszej ustawy, 

3)   art. 125d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 5 niniejszej ustawy, 

4)   art. 105d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, 

5)   art. 108d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 9 niniejszej ustawy, 

6)   art. 94 § 2b i 2d ustawy, o której mowa w art. 10 niniejszej ustawy, 

7)   art. 45 § 6b i 6d ustawy, o której mowa w art. 13 niniejszej ustawy, 

8)   art. 60d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 14 niniejszej ustawy, 

9)   art. 96d ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 17 niniejszej ustawy, 

10)  art. 60e ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 20 niniejszej ustawy 

-   w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez okres, o 

którym mowa w ust. 1, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, bez konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w art. 54 ust. 

1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5.  Zaświadczenia lekarskie są równoważne z dowodami stwierdzającymi czasową 

niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie 
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leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, o których mowa w art. 53 ust. 1 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 26. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 2-7, art. 2, art. 3 pkt 1 lit. b, art. 4 pkt 1 i 4, art. 5 pkt 1 i 4, art. 7 pkt 1 i 4, art. 9 

pkt 1 i 4, art. 10 pkt 1 lit. b, art. 11 pkt 1 i 4, art. 13 pkt 1 lit. b, art. 14 pkt 1 i 4, art. 16 pkt 

1 i 3, art. 17 pkt 1 i 4, art. 20 pkt 1 i 5, art. 24 i art. 25, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   
(5)

 (uchylony); 

[3)   art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.] 

<3) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.> 

  

 

 

 

 

 

 

 


