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BEŁCHATÓW

Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawniczych. W serwisie baza ponad 200 dokumentów, przyjazny 
i prosty generator oraz sieć wysoko wyspecjalizowanych prawników dostępnych na wyciągnięcie ręki. 

kancelarierp.pl

DOKUMENTY | Korzystając z usług firm zewnętrznych, które kontrolują zwolnienia lekarskie, przedsiębiorcy powinni pamiętać 
o odpowiednim upoważnieniu ich pracowników.

Nie tylko pracodawca może sprawdzać 
osoby przebywające na chorobowym

>zdaniem autorki

Przy kontroli zwolnień lekarskich pracodawca może korzystać z usług 
firm zewnętrznych. Umowa stanowiąca podstawę takiej kontroli musi 
jednak precyzyjnie określać zakres uprawnień firmy zewnętrznej, 
a nade wszystko zawierać szczegółowe uregulowania dotyczące 
ochrony danych osobowych. Jeżeli pracownik firmy zewnętrznej 
dysponuje imiennym upoważnieniem wystawionym przez 
pracodawcę, wówczas pracownicy muszą poddać się kontroli. 
W każdym przypadku kontrola powinna odbywać się 
z poszanowaniem przepisów prawa, a przede wszystkim 
z poszanowaniem godności zatrudnionych. 

 
 
Edyta  
Głowińska
z Kancelarii Prawnej MADEJCZYK
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Zgodnie z przepisami pracow-
nik musi udokumentować 
niezdolność do pracy zaświad-
czeniem lekarskim. Zaświad-
czenia lekarskie przedkładane 
pracodawcom mogą być kon-
trolowane. Jeżeli pracodawca 
zatrudnia mniej niż 20 osób, 
kontroli może dokonać Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Pracodawca zatrudniający 
powyżej 20 osób może prze-
prowadzić ją we własnym za-
kresie. 

Kontrola może dotyczyć 
strony: 
∑  formalnej, tj. sprawdzenia, 

czy zaświadczenie nie zostało 
sfałszowane i czy wydano je 
zgodnie z przepisami w spra-
wie zasad i trybu wystawiania 
zaświadczeń lekarskich, 
bądź 

∑  merytorycznej tj. prawidłowo-
ści wykorzystywania zwolnie-
nia lekarskiego i ustalenia czy 
ubezpieczony w  okresie 
orzeczonej niezdolności do 
pracy nie wykonuje pracy 
zarobkowej lub nie wykorzy-
stuje zwolnienia lekarskiego 
od pracy w sposób niezgodny 
z jego celem.

Kto sprawdza

Zasady kontroli określa 
rozporządzenie ministra pracy 
i polityki społecznej z 27 lipca 
1999 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu kontroli 
prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnień lekarskich od 
pracy oraz formalnej kontroli 
zaświadczeń lekarskich (DzU 
nr 65, poz. 743; dalej rozporzą-
dzenie o kontroli zwolnień le-
karskich). Nie wskazuje ono, 
czy pracodawca musi przepro-

wadzić kontrolę we własnym 
zakresie tj. z pomocą swoich 
pracowników, czy też może 
przy tym korzystać z usług 
podmiotów trzecich. 

Tymczasem na rynku funk-
cjonują już firmy, które oferują 
pracodawcom swoje usługi 
przy kontroli zwolnień lekar-
skich. Ponieważ nie ma zakazu, 
praktykę tę należy uznać za 
dopuszczalną. Nie ulega wąt-
pliwości, że kontrola dokony-
wana przez podmioty trzecie 
może być bardziej efektywna. 
Pracodawca ma prawo bo-
wiem zobowiązać podmiot 
trzeci, aby skontrolował 
wszystkie zaświadczenia 
przedkładane przez etatow-
ców.

Podstawą powierzenia 
przez pracodawcę obowiąz-
ków w zakresie kontroli za-
świadczeń lekarskich powinna 
być umowa zawarta między 
nim a firmą świadczącą usługi 
przy kontroli zwolnień lekar-
skich. Na jej podstawie praco-
dawca może powierzyć firmie 
zewnętrznej dokumenty i in-
formacje niezbędne do nale-
żytego wykonania umowy. 
Przede wszystkim przekazuje 
pracownikom tej firmy upo-
ważnienia do wykonywania 
kontroli w miejscu zamieszka-
nia, miejscu czasowego pobytu 
lub miejscu zatrudnienia 

osoby kontrolowanej. Zgodnie 
bowiem z rozporządzeniem 
osoba kontrolująca musi dys-
ponować imiennym upoważ-
nieniem do przeprowadzenia 
kontroli wystawionym przez 
płatnika składek. Jeżeli je po-
siada, nie ma znaczenia, czy 
jest pracownikiem pracodaw-
cy, czy pracownikiem firmy 
zewnętrznej.

Doniosłość przedmiotu 
umowy i dostęp do danych 
pracodawcy i pracowników 
powodują, że warto też w niej 
zamieścić postanowienia do-
tyczące zachowania poufności, 
aby firma zewnętrzna wyko-
rzystywała uzyskane informa-
cje tylko w celu wykonywania 
obowiązków umownych. 
Umowa powinna też określać, 
jak długo będzie obowiązy-
wać, a także zasady wypowie-
dzenia jej przez każdą ze stron.

Dane osobowe

Istotnym elementem umo-
wy z firmą zewnętrzną jest 
ochrona danych osobowych. 
Firma kontrolująca zaświad-
czenia lekarskie uzyskuje do-
stęp do wielu danych osobo-
wych pracowników, w tym 
wrażliwych, takich jak infor-
macje o stanie zdrowia. Ustawa 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno 
podmiotów gospodarczych krajowych, jak i zagranicznych. Siedzibą 
Kancelarii jest Bełchatów.

Kancelaria powstała w 2013 r. na bazie Kancelarii Prawnej Urszuli 
Kołatek-Krajewskiej, jednej z pierwszych Kancelarii w województwie 
łódzkim.

Kancelaria składa się z czterech  prawników oraz jednego pracow-
nika obsługi administracyjnej. Współpracujemy z godnymi zaufania 
rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami 
oraz biurem detektywistycznym.

Od momentu powstania Kancelaria skupiła się na obsłudze firm.
Wśród klientów Kancelarii znajdują się czołowe firmy budowlane 

z regionu, firmy z branży produkcji przemysłowej i spożywczej, kluby 

sportowe oraz reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sporto-
wych.

Do sukcesów Kancelarii należy zaliczyć skuteczne doradztwo przy 
największych projektach budownictwa energetycznego w kraju oraz 
negocjacje umów z udziałem czołowych polskich sportowców.

Specjalizacja Kancelarii to prawo gospodarcze, w szczególności 
prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo kontraktowe 
oraz prawo spółek. Poza prawem gospodarczym Kancelaria wyróżnia 
się profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa sportowego.

Przełomowym momentem w rozwoju Kancelarii był akces do 
jednego z najstarszych międzynarodowych stowarzyszeń kancelarii 
prawniczych, co pozwoliło pozyskać zlecenia Klientów zagranicznych 
i zapewnić Klientom krajowym obsługę poza granicami Polski. 

danych osobowych (tekst 
jedn. DzU z 2016 r., poz. 922) 
zezwala na przetwarzanie da-
nych wrażliwych m.in. wtedy, 
gdy przepis szczególny innej 
ustawy zezwala na przetwa-
rzanie takich danych bez zgo-
dy osoby, której dane dotyczą 
i stwarza pełne gwarancje ich 
ochrony. Przyjmuje się, że 
umowa powierzenia przetwa-
rzania danych może być po-
strzegana jako podstawa do-
stępu do danych osobowych 
dla wykonania uprawnień 
określonych w art. 68 ust. 1 
ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyń-
stwa (tekst jedn. DzU z 2016 r., 
poz. 372 ze zm.) oraz rozporzą-
dzenia o kontroli zwolnień le-
karskich. 

Należy jednak pamiętać, że 
przetwarzanie takich danych 
musi spełniać wymagania 
określone w art. 31 ustawy 

o  ochronie danych osobo-
wych. Dlatego w umowie 
z firmą zewnętrzną należy za-
strzec, że przed rozpoczęciem 
świadczenia usług musi ona 
zastosować środki zabezpie-
czające przewidziane w usta-
wie o ochronie danych osobo-
wych, w tym przede wszystkim 
chronić dane przed ich udo-
stępnieniem osobom nieupo-
ważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, prze-
twarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszcze-
niem.

Powierzenie kontroli zwol-
nień lekarskich firmie ze-
wnętrznej nie może natomiast 
naruszać tajemnicy lekarskiej 
czy zawodowej. Dlatego bę-
dzie miała ona ograniczone 
możliwości, aby uzyskać in-
formacje o stanie zdrowia 
bezpośrednio od lekarza wy-
dającego zaświadczenie le-
karskie. 

 To, jak ma wyglądać i przebiegać 
kontrola zwolnień lekarskich 
wykonywana przez firmę 
zewnętrzną, powinna określać 
umowa 


