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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 
do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Apeluję o wyjaśnienie sprawy mieszkańca Brodów (woj. lubuskie), pana Krzysztofa D., który, by prze-

dłużyć prawo do renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, musiał przedstawić w zakładzie ubezpie-
czeń społecznych zaświadczenie na druku N-9 z opinią lekarza specjalisty, która byłaby podstawą uzyskania 
świadczenia z ZUS. Dokument taki został wydany, jednak poszkodowany musiał za to uiścić w przychodni 
opłatę w wysokości 100 zł, co jest sprzeczne z zapisem art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej. 

Prezes NFZ orzekł, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty badania 
i wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzeczeniem o niezdolności do pracy dla celów rento-
wych są finansowane przez podmiot, na zlecenie którego zostaje przeprowadzone badanie. W tym wypadku 
przez podmiot zlecający należy rozumieć na przykład zakład ubezpieczeń społecznych. Za badania, a także 
orzeczenia i oświadczenia, które są związane z orzekaniem o niezdolności do pracy, ale dla celów rentowych, 
powinna zapłacić ta instytucja, która je zleca. 

Rzecznik praw pacjenta orzekł, iż stosowana przez niektórych świadczeniodawców praktyka obciążania 
świadczeniobiorców opłatami za wystawianie świadczeń związanych z niezdolnością do pracy jest nieupraw-
niona i sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczeniobiorcy mają zagwarantowane prawo 
do bezpłatnego uzyskania tych zaświadczeń. Wynika to przede wszystkim z zapisów art. 16 ust. 1 pkt 1 
ww. ustawy, zgodnie z którym zaświadczenia – jeśli związane są z niezdolnością do pracy – powinny być 
wydawane na życzenie świadczeniobiorcy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W świetle powyższego, 
jeżeli wnioskodawca występuje o zaświadczenia, które są następnie dołączane do wniosku jako dowód uza-
sadniający prawo do świadczenia, wydanie takiego zaświadczenia powinno być wolne od opłat. 

W związku z powyższym apeluję o wyjaśnienie sprawy, zwrot kosztów poszkodowanemu oraz wycią-
gnięcie konsekwencji wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, a także o usprawnienie procedur związanych 
z wydawaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczenia rentowego z zakładu ubezpieczeń spo-
łecznych, by takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




