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by wykonujące czynności pomocni-
cze przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych.

Proponowany mechanizm zakładał-
by zatem, że wystawiający zaświad-
czenie lekarskie, jako osoba posia-
dająca fachową wiedzę medyczną, 
mógłby skupić swoją aktywność na 
wykonaniu podstawowych czyn-
ności związanych z procedurami 
medycznymi (ocena stanu zdrowia 
i leczenie), w tym także czynności 
wymienionej w art. 55 ust. 4 ustawy, 
tj. na orzekaniu o czasowej niezdol-
ności do pracy z powodu choroby, 
pobytu w szpitalu albo innym za-

kładzie leczniczym podmiotu lecz-
niczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowot-
ne lub o konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad chorym 
członkiem rodziny, polegającym na 
przeprowadzeniu bezpośredniego 
badania stanu zdrowia ubezpieczo-
nego lub chorego członka rodziny 
oraz udokumentowaniu procesu wy-
dania orzeczenia w dokumentacji 
medycznej, prowadzonej na podsta-
wie odrębnych przepisów. Ostatni 
z elementów powyższego procesu, 
tj. wystawienie zaświadczenia lekar-
skiego, mógłby być wykonany przez 

osobę umocowaną przez wystawia-
jącego zaświadczenie lekarskie.

Rozwiązanie takie nie tylko odcią-
ża wystawiających zaświadczenia 
lekarskie od obowiązków, związa-
nych de facto wyłącznie z technicz-
nym wypełnieniem dokumentu za-
świadczenia lekarskiego o czasowej 
niezdolności do pracy, ale również 
stanowi kolejne działanie wspoma-
gające eliminację papierowego obie-
gu dokumentów.

Poniżej skan z fragmentu uzasadnie-
nia do projektu ustawy (tabela nr 3):

W uzasadnieniu do ustawy, której 
projekt do Sejmu wpłynął w dniu 17 
lipca 2018 roku, zapisano:

"Odpowiadając na propozycje Mini-
sterstwa Zdrowia w zakresie zapew-
nienia możliwie optymalnego wyko-
rzystania czasu osób wystawiających 
zaświadczenia lekarskie, zdefiniowa-
nych w art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, 
z późn. zm.), zwanej dalej „usta-
wą”, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, 
felczerów lub starszych felczerów, 
zwanych także dalej „lekarzami” 
lub „wystawiającymi zaświadczenia 
lekarskie”, zaprezentowany projekt 
ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych zakłada wspar-
cie wystawiających zaświadczenia 
lekarskie o czasowej niezdolności 
do pracy w zakresie wystawienia 

tych zaświadczeń przez osobę inną 
niż lekarz, na podstawie dokumen-
tacji medycznej sporządzonej przez 
lekarzy.

Osobami umocowanymi do wysta-
wiania zaświadczenia lekarskiego na 
podstawie osobnego upoważnienia, 
udzielonego przez lekarza mające-
go utworzony profil informacyjny, 
o którym mowa w art. 55a ust. 1 
ustawy, byłyby osoby:
1) wykonujące zawód medyczny 
zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 
z późn. zm.), tj. osoby uprawnione 
na podstawie odrębnych przepisów 
do udzielania świadczeń zdrowot-
nych oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
w określonym zakresie lub w okre-
ślonej dziedzinie medycyny,
lub
2) wykonujące czynności pomocni-
cze przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, o których mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1318, z późn. zm.), tj. inne oso-
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Lekarzy, lekarze 
dentyści, felczerzy i 
starsi felczerzy 

Ok.186 tys. (lekarze i 
lekarze dentyści) 

GUS Zmniejszenie obowiązków 
administracyjnych 

Asystenci medyczni Ok.220 tys. 
(pielęgniarki i położne) 

GUS Zwiększenie obowiązków 
administracyjnych 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

 ZUS Koszt dostosowania 
systemów informatycznych 
ZUS 

 tabela nr 3 - zachowano oryginalną pisownię i układ tabeli


