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Komunikat nr 23/2020 w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego  

na czas leczenia uzdrowiskowego 

 

W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz świadczeniodawców pytaniami w sprawie wystawiania 

zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia przekazuje stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.11.2015 roku w sprawie trybu 

orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu 

sprostowaniu błędu w zaświadczeniu lekarskim  (Dz.2015.2013) zwolnienie lekarskie jest: 

- zaświadczeniem wystawionym na potrzeby udokumentowania czasowej niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami zrównanymi z niezdolnością do pracy dla celów nabycia 

prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu lub, 

- zaświadczeniem wystawionym z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego 

opieki nad chorym członkiem rodziny z uwagi na jego stan chorobowy.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego  w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.2019.645 z późn. zm.) zaświadczenie lekarskie 

stanowi dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo  

w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, jako przesłanki niezbędnej przy ustalaniu prawa m.in.  

do zasiłku chorobowego i jego wysokości.  Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się 

niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego  (art. 6 ust. 1 ustawy). 

Przywołane powyżej regulacje prawne nie przewidują więc możliwości wystawienia zaświadczenia 

lekarskiego na czas pobytu w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego, które zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia a nie systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych.  

Analogiczne odnosząc się do sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi świadczeniobiorcami 

korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione jedynie  

z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem 

rodziny spowodowanym przez stan chorobowy a nie faktem przebywania członka rodziny w placówce 

leczniczej.  

W konsekwencji w świetle obowiązujących uregulowań prawnych w opinii ZUS brak jest uzasadnienia  

do wystawiania świadczeniobiorcy korzystającemu ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego w każdym przypadku zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy na czas związany  

z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana 

chorobą. 


