
Na podstawie art. 59 ust. 14 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu wystawiania zaÊwiadczeƒ lekar-
skich, wzoru zaÊwiadczenia lekarskiego i zaÊwiadcze-
nia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 65, poz. 741) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ZaÊwiadczenie lekarskie wystawia lekarz, le-
karz dentysta, starszy felczer lub felczer pro-
wadzàcy leczenie, na okres, w którym ubez-
pieczony ze wzgl´du na stan zdrowia powi-
nien powstrzymaç si´ od pracy, jednak nie
d∏u˝szy ni˝ do dnia, w którym niezb´dne jest
przeprowadzenie ponownego badania stanu
zdrowia ubezpieczonego.”;

2) w § 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. ZaÊwiadczenie lekarskie mo˝e byç wystawio-
ne na okres rozpoczynajàcy si´ po dniu bada-
nia, nie póêniej jednak ni˝ czwartego dnia po
dniu badania, je˝eli:

1) bezpoÊrednio po dniu badania przypadajà
dni wolne od pracy,

2) badanie jest przeprowadzane w okresie
wczeÊniej orzeczonej niezdolnoÊci do pra-
cy.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. ZaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce
okres pobytu ubezpieczonego w stacjo-
narnym zak∏adzie opieki zdrowotnej, zwa-
nym dalej „zak∏adem”, wystawia si´ nie
póêniej ni˝ w dniu wypisania ubezpieczo-
nego z tego zak∏adu. 

2. W razie d∏u˝szego ni˝ 14 dni pobytu
ubezpieczonego w zak∏adzie zaÊwiadcze-
nie lekarskie wystawia si´ co 14 dni,
w celu umo˝liwienia wyp∏aty zasi∏ku cho-
robowego lub wynagrodzenia za czas
choroby.

3. ZaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce
okres pobytu ubezpieczonego w zak∏adzie
mo˝e byç, na wniosek ubezpieczonego,
wystawione tak˝e w terminie póêniej-
szym.

4. Do zaÊwiadczenia lekarskiego stwierdzajà-
cego okres niezdolnoÊci do pracy przypa-
dajàcy po zakoƒczeniu pobytu w zak∏adzie
stosuje si´ odpowiednio § 3.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub
felczer wystawia zaÊwiadczenie lekarskie na
formularzu, wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W razie ubezpieczenia z dwóch lub wi´cej
tytu∏ów lekarz, lekarz dentysta, starszy fel-
czer lub felczer wystawia, na wniosek ubez-
pieczonego, odpowiednià liczb´ zaÊwiad-
czeƒ lekarskich, o których mowa w ust. 1.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. ZaÊwiadczenie lekarskie dla kolejnego
p∏atnika zasi∏ku, potwierdzajàce wczeÊniej
orzeczonà dla innego p∏atnika niezdolnoÊç
do pracy, mo˝e byç wystawione na wnio-
sek ubezpieczonego, w terminie póêniej-
szym.”;

5) w § 6:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1,

b) w ust. 5 uchyla si´ pkt 1.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: K. Micha∏kiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wystawiania zaÊwiadczeƒ lekarskich,
wzoru zaÊwiadczenia lekarskiego i zaÊwiadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza

orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).


