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Znak: MU/ MS –  38  – 2006/1                                                   

Gdańsk, dnia  5 maja 2006 r.

          Wszyscy Świadczeniodawcy,

Pomorski  Oddział  Wojewódzki  NFZ  przekazuje  stanowisko  Prezesa  Narodowego  Funduszu 

Zdrowia dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich osobom bezrobotnym: 

„W  związku  z  pismem  z  dnia  29  marca  2006  r.,  znak  MZ-UZ-RP-71-4666-1/KG/06  Pana  

Bolesława Piechy, Sekretarza  Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazującym pismo Podsekretarza  

Stanu  w Ministerstwie  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  8  marca  2006  r.  dotyczące  odmowy 

wydawania,  przez  niektóre  zakłady  opieki  zdrowotnej,  osobom  bezrobotnym  zarejestrowanym  w 

powiatowych urzędach pracy zaświadczeń lekarskich na druku ZUS ZLA, zwracam się  z  uprzejmą 

prośbą  o  pisemne przekazanie Świadczeniodawcom posiadającym umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia informacji o konieczności  realizacji obowiązków wynikających z ust. 6, pkt. 9 załącznika nr 1  

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza,  

pielęgniarki i  położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), rozporządzenia  

Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U.  

Nr 145, poz. 1219), jak również rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 

2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  trybu  przyznawania  zasiłku  dla  bezrobotnych,  dodatku  

szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 3222 z późń. zm.).

Jednocześnie  informuję  iż  zgodnie  z  §  7  ust.  1  cytowanego  powyżej  rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki  i  Pracy  -  bezrobotnemu  uprawnionemu  do  zasiłku  dla  bezrobotnych,  stypendium  lub  

dodatku  szkoleniowego,  w  przypadku  niezdolności  do  pracy  z  powodu  choroby  lub  pobytu  w 

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,  konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem 

rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego  w  razie  choroby  i macierzyństwa  powiatowy  urząd  pracy  wypłaca  zasiłek,  dodatek  

szkoleniowy lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Odpowiednie zaświadczenie lekarskie, o którym mowa powyżej, jest wystawiane na druku ZUS 

ZLA, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 

lipca  1999 r.  w  sprawie  szczegółowych zasad i  trybu wystawiania  zaświadczeń  lekarskich,  wzoru  

zaświadczenia lekarskiego i  zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika  

zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.).
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W  związku  z  powyższym  zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  u  osoby  bezrobotnej  

zarejestrowanej  w powiatowym  urzędzie  pracy  niezdolność  do  pracy  z  powodu  choroby,  pobytu  

w stacjonarnym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  lub  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  

członkiem rodziny powinno zostać wystawione na druku ZUS ZLA”.

          Z poważaniem

                                            Małgorzata Bartoszewska-Doğan

                                                                   Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
                                                                    Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
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