Opinia dotycząca możliwości pobierania dodatkowych opłat
od pacjenta za wypełnienie druku N-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia potrzebne jest przy składaniu wniosku np. o świadczenie
rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, wypadkową, socjalną, inwalidy
wojennego, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w związku
z chorobą zawodową, itp.
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To oczywiście, nie jedyny dokument jaki dołącza się do wniosku o wskazane powyżej
świadczenie. Do wniosku powinny być dołączone również:
• wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest
wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub
osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,
• protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
• karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w
razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Lekarz prowadzący leczenie nie może pobierać opłat za wystawienie opinii o zdrowiu
ubezpieczonego, która wymagana jest przez ZUS.
Wyjątkiem są wskazane w Art. 16 ust. 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych przypadki w których: „koszty badania, wydania
orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów
rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez
podmiot, na którego zlecenie zostają one przeprowadzone lub wydane.”

Kancelaria Doradcza – Rafał Piotr Janiszewski
00-490 Warszawa; ul Wiejska 12/IV p.

Przez zlecającego należy rozumieć Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zlecającym nie jest pacjent, zatem nie on powinien ponosić koszty związane z wypełnieniem
druku.
Wobec powyższego niezasadnym jest pobieranie opłat od pacjentów za wypisanie
zaświadczenia o stanie zdrowia.
Wedle Art. 16 ust. 1, świadczeniobiorcom na podstawie Ustawy o świadczeniach nie
przysługują m.in. orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na ich życzenie, jeżeli nie
są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, a także jeżeli nie
są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania
zasiłku pielęgnacyjnego.
Prosząc więc lekarza o zaświadczenie pacjent powinien wskazać, do jakich celów zamierza
wykorzystać zaświadczenie.
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