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Pacjencie!  

Jeśli potrzebujesz wystawienia zaświadczenia o czasowej 

niezdolności do pracy (tzw. L4) zgłoś to w trakcie wizyty  

u lekarza.  

 
Lekarz może wystawić zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy pod warunkiem: 

1) zgłoszenia przez pacjenta potrzeby wystawienia takiego zaświadczanie PODCZAS 

BADANIA, 

2) podania przez pacjenta numeru NIP jego pracodawcy, 

3) posiadania w trakcie wizyty  przez pacjenta dowodu potwierdzającego tożsamość,  

4) uznania przez lekarza, po zbadaniu pacjenta, iż wystawienie zaświadczenia  

o czasowej niezdolności do pracy jest uzasadnione. W przypadku, gdy lekarz mimo 

żądania pacjenta uzna, iż wystawienie zaświadczenia nie jest uzasadnione, winien 

umieścić wzmiankę o tym fakcie: w wydawanym pacjentowi zaświadczeniu  

z odbycia wizyty w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej „Historia Zdrowia  

i Choroby w Części Dotyczącej Porad Ambulatoryjnych lub Wizyt Domowych”  lub 

„Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć”.  

 

Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawiane są wyłącznie na ustny 

wniosek pacjenta złożony podczas udzielania świadczenia zdrowotnego przez lekarza.  

Decyzję o zasadności wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy  

na druku ZUS ZUA należy zawsze do lekarza. Lekarz, przy orzekaniu o czasowej 

niezdolności do pracy ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla 

oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność  

do pracy pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy, bowiem 

„niezdolność do pracy” jest kategorią subiektywną ocenianą zawsze w kontekście 

możliwości wykonywania przez pacjenta czynności w ramach stosunku pracy, biorąc pod 

uwagę jego stan zdrowia występujący w dniu orzekania. 

 

 

Nie ma możliwości wystawienia zaświadczeń o czasowej 

niezdolności do pracy przez lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej oraz lekarzy Izby Przyjęć w innym dniu niż dzień 

udzielenia świadczenia zdrowotnego. 
 


