Elektroniczne zaœwiadczenia lekarskie
15.05.2015 r. Sejm uchwali³ Ustawê o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia
spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, które m.in.
wprowadzaj¹ tzw. e-zaœwiadczenia lekarskie, maj¹ usprawniæ kontrolê wykorzystywania zaœwiadczeñ.

Na podstawie dotychczasowych pr zepisów Ustawy

P³atnicy sk³adek równie¿ otrzymuj¹ e-zaœwiadczenia w formie

o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego

elektronicznej. Dlatego te¿, co do zasady, w stosunku do nich

w razie choroby i macierzyñstwa, wystawianie zaœwiadczeñ

istnieje obowi¹zek utwor zenia specjalnego profilu

lekarskich odbywa siê zwyk³¹ form¹ pisemn¹ – orygina³

informacyjnego p³atnika sk³adek, nie póŸniej ni¿ do dnia

przesy³any jest w ci¹gu 7 dni od dnia jego wystawienia do

31.12.2015 r.

terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, pierwsz¹ kopiê

Nowe przepisy przewiduj¹, ¿e wystawianie zaœwiadczeñ o

otrzymuje ubezpieczony w celu przekazania jej p³atnikowi

niezdolnoœci do pracy w formie papierowej bêdzie nadal

zasi³ku, a drug¹ – wystawiaj¹cy zaœwiadczenie przechowuje

mo¿liwe, np. w sytuacji, gdy lekarz nie dysponuje dostêpem do

przez okres 3 lat. Taki sposób wystawiania i przekazywania

Internetu (np. podczas wizyty domowej). Nowelizacja

zaœwiadczeñ sprawia³, ¿e w praktyce czêsto niemo¿liwa by³a

przewiduje tak¿e okres przejœciowy – zaœwiadczenia na

kontrola prawid³owoœci ich wykor zystywania pr zy

dotychczasowych zasadach bêd¹ mog³y byæ wystawiane, jednak

krótkoterminowych nieobecnoœciach pracownika w pracy.

nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31.12.2017 r.

Zgodnie zaœ z nowelizacj¹, zaœwiadczenia lekarskie wystawiane
s¹ za poœrednictwem systemu teleinformatycznego w formie
dokumentu elektronicznego, uwier zytelnionego
z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu

Ustawa zosta³a ju¿ podpisana przez Prezydenta w dn.
07.07.2015 r. Wskazane wy¿ej zmiany wejd¹ w ¿ycie z dniem
01.01.2016 r.

zaufanego ePUAP. W ten sposób, poprzez elektroniczn¹
skrzynkê podawcz¹, zaœwiadczenie trafia do Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych niezw³ocznie po jego sporz¹dzeniu.
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