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W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca ż079 r-, znak: SM/IlWl47lż)l9 dotyczące

zmiany Rozporządzęnia Ministra Pracy i Polityki Socj alnej z dnia 27 lipca 2019 r . w sprawie

szczegółowy ch zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od

pracy orazformalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, uprzejrnie proszę o przyjęcie poniZszych

wyjaśnień.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych

zubezpieczenia społecznęgo w razię choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645)

Zald,ad|Jbezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, ktorzy zgłaszają do ubezpieczenia

chorobowego powyzej 20 ubezpieczonych, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych

co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są

upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Procedurę kontroli określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

27llpca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości

wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich

(Dz. U. z 1999 r. Nr 65 poz.743).

Z § 8 powołanego rozporuądzenia wynika, że kontrola może zostac pfzeprowadzona

przezosobę imiennie upoważnionąprzezpłatnika składek. Osobie kontrolującej prarviclłołvość

w_r.,korzystyw,ania zr.volrrień lekarskiclr od pracy, płatnik składek wystawia imienne

upor,vażnienie, Wzór upol.vażnienia określon,v został w załączniku nr 1 do rozporządzenia.



Powołane przepisy nie lą,skazują stosunku prawnego, jaki powinten łączyć płatnika

składek i osobę kontrolującą, Cziałającą w jego imieniu. Nie wyłączają też możliwości

Przeprowadzenia kontroliptzez osobę, zktorąniełączy płatnika składek umowa o pracę.

W Świetle art. 68 ustawli o świadczeniach pieniężnych z ubezpięczęnia społecznego

w razię choroby i macierzyństrł,a oraz § 8 wymienionego rozporządzenia kompetencja do

Przeprowadzania kontroli lub uporł,ażnienia do niej innej osoby przysługuje wyłącznie

płatnikowi składek. Istotne jest więc, by upoważnienie osoby przeprowadzalącej kontrolę

pochodziło bezpośrednio oe1 płatnika składek.

Obecnie zlecanie obsługi kadrowo-płacowej firmom zewnętrznym jest bardzo

powszechne. Zmiana przepisó.ł pclegająca na ograniczeniu możliwości skontrolowania

zasadności zwolnienia lekarskiego jedynie przez pracodawcę w wielu sytuacjach

uniemożliwiłaby czynności kontrolne.

Naleźy jeclnak zaznacz,,,ć, że kontrola prai,vidłorvclści łvvkcrzystilnia zr,volnienia

le karskiego ptzez pracodarł cę. rt1:oważnionego pracołvnika lub pracołr,nika podnriotł.l. ]<tóremu

płatnik połvierzył clokonanie te.i cz_vllncści musi odlr,vlvać się z ptlszanorvaniem wszystkich

przepisor.v prawa.

Przepis § 5 po."vołanego rczporządzenia wskazuje, że kontrola może zostac

przeprowadzona w miejscu zamieszkania pracownika, miejscu jego czasowego pobytu lub

w mie.jscu zatrudnienia,

Kontrola polega na ustalęniu czy ubezpieczony w okresię orzeczonej niezdolności do

pracy :

. nie uykonuje pracy zarobkowej,

o nie rłykorzystuje zv,,olnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Niedopuszczalne są zachołvania mające na celu uzyskiwanie informacji innych niż

wynikaj ące z r ozporządzenia,

Przepisy powołanego roz.pot,źądzenta wskazują również, że kontrola prawidłowości

wykorzystyrvania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby powinna być dokonywana

w miarę potrzeby, szczególnie lv przypadkach, w których występuje zwiększona absencja

z powodu choroby lub sprawowania opieki. . .

Wszelkie wątpliwości czy zwalnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było zgodnie

z jego celem rozstrzyga Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskując w miarę potrzeby opinię

lękarua leczącego i w razie spofu wydaje decyzję, od której przysługują środki odwoławczę.



Odnosząc się do kwestii praw pracownika do ochrony danych osobowych, uprzejmie

wyjaśniam, że ptzepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679

z dnia 27 kwietni a 2016 r. w splawie ochrony osób fizycznych lv związku z ptzetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE określają obowiązki administratora danych osobowych, do których

należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w tym

rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 28 ust, 3 powołanego rozporządzenia przetlvarzanię danych osobowych

przęz podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umov/y lub innego instrumentu

prawnego, ktore podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiązą podmiot

przetwarzający i administratora, określają przedmiot 1 czas trwania przetwatzania, charakter

i cel przetwarzania, rodzĄ danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,

obowiązki i prawa administratora.

W zwi%ku zpowllższym dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia kontroli mogą

być przetwarzanę vrryłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie.

Należy również podkreślić, że zarowno administrator danych jak i podmiot, któremu

przetwarzanie danych zostanie powierzone ponoszą pełną odpowiedzialność zaprzestrzeganie

przepisów.

Jednocześnie informuj ę, że przepisy Rozporządzenia Farlamęntu Europejskiego i Rady

(UE) 201616]9 z dnia 2] kwietnia 2016 r. wskazują, iż przetwarzanie danych osobowych jest

dopuszczalne między innymi wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, ktorej stroną

jest osoba, której dane dotycząatakże gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciĘące go na admini s tr atorze.

Jedocześnie informuję , że w celu prawidłowego wykonywania kontroli przez płatnikow

składek i osoby upoważnione, na stronie ZakJaduUbezpieczeń Społecznych zamieszczony jest

poradnik dla płatników składek dotyczący zasad i trybu kontroli prawidłowoŚci

wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Zagadnienla te zostały również włączone do

pro gramu szko leń przeprowa dzany ch przez Zal<ł,ad Ube zpie c zeń Społecznych.

Jeżeli Państwu znanę są konkretne przypadki nięwłaściwego . postępowania

pracodawców i firm zewnętrznych w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania

zwolnień lekarskich od pracy - proszę uprzejmie o ich przedstawienie w celu umożliwienia

pre z e s o wi zakładu IJb ezpie czeń s p o ł e c znych i ch wnikl iwe g o zb adani a.'


