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Pan 
Karol Kolankiewicz
Prezes Zarządu 
Instytutu Specjaliści Prawa 
Ochrony Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie, 

w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 26 marca 2020 r., która odnosiła się do 
wątpliwości możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego w drodze tzw. teleporady, 
uprzejmie informuję, iż Departament e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podziela wnioski 
zawarte w załączonej opinii prawnej. 

Za właściwe należy uznać przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa) 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w 
sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania 
zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu 
lekarskim (rozporządzenie), które określają zasady i tryb orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich. Zgodnie z tymi 
regulacjami, orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu 
bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny 
(art. 55 ust. 4 ustawy oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia). Przy orzekaniu i wystawianiu 
zaświadczenia lekarskiego należy uwzględnić wszystkie okoliczności istotne dla oceny 
stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasowe niezdolności do 
pracy oraz rodzaj i warunki pracy ubezpieczonego (§ 3 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia), 
a lekarz zobowiązany jest udokumentować ustalenia w tym zakresie w indywidualnej 
dokumentacji medycznej. Uregulowania te dotyczą wystawiania zaświadczeń lekarskich 
o czasowej niezdolności do pracy zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci 
papierowej.
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W opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w świetle 
obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby lekarz wystawił zaświadczenie o 
czasowej niezdolności do pracy po uprzednim przeprowadzeniu osobistego zbadania 
stanu zdrowia pacjenta również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. W przypadku ustalenia, że zaświadczenie lekarskie zostało 
wystawione po przeprowadzeniu badania we wskazany sposób, ocena prawidłowości 
jego wystawienia powinna zostać dokonana indywidualnie i uwzględniać w 
szczególności rodzaj schorzenia, dostępne środki komunikacji z pacjentem oraz 
udokumentowanie badania. 

Ponadto prawidłowo dostrzeżono istotność art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która dopuszcza możliwość wykonywania przez 
lekarza czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym badania 
stanu zdrowia, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich - także za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych i systemów łączności. Niewątpliwie z regulacji tej 
jednoznacznie wynika, ze to lekarz prowadzący postępowanie diagnostyczno-lecznicze 
decyduje, czy dla danego określonego schorzenia możliwe jest dokonanie prawidłowej 
oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu poprzez badanie na odległość z 
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nadal jednak 
nie ma wątpliwości, że pacjent przed orzeczeniem przez lekarza czasowej niezdolności 
do pracy musi być zbadany.

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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