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nagranie, zaś to przekazane przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej – jeżeli dorę-
czający otrzymał potwierdzenie jego otrzyma-
nia przez ubezpieczonego”. 

Alternatywne doręczenie będzie więc moż-
liwe, ale tylko warunkowo, przy czym spełnie-
nie warunków leży po stronie ubezpieczone-
go. Gdy przedstawiciele ZUS lub pracodawcy do 
niego zadzwonią, muszą go zapytać, czy wy-
raża zgodę na nagrywanie. Jeśli odmówi, we-
zwania przekazanego telefonicznie nie będzie 
można uznać za ważne. Jednocześnie nagrywa-
nie jest niezbędne, bo z łatwością można wy-
obrazić sobie sytuację, w której ubezpieczony 
nie stawia się na badanie, a przed sądem twier-
dzi, że wprowadzono go w błąd i podano mu 
inny termin. Może nawet twierdzić, że to nie 
z nim rozmawiano, a z domownikiem, który 
odebrał jego telefon. Podobnie będzie z dorę-
czaniem elektronicznym: ubezpieczony może 
nie potwierdzić, że otrzymał wiadomość. Nie 
ma przecież obowiązku regularnego spraw-
dzania skrzynki elektronicznej. Co ważne, jak 
zauważa Łukasz Kuczkowski, radca prawny, 
partner w kancelarii Raczkowski Paruch, od-
mowa zgody na nagranie rozmowy lub niepo-
twierdzenie otrzymania e-maila nie niesie za 
sobą negatywnych konsekwencji dla ubezpie-
czonego. Nie może być mu za to odebrany zasi-
łek. ZUS może jedynie liczyć na to, że pracow-
nik, do którego zadzwonił pracodawca, bojąc 
się reakcji z jego strony, zgodzi się na nagry-
wanie, nawet jeśli po badaniu w ZUS miałoby 
się okazać, że jest zdrowy. 

Mecenas Kuczkowski wskazuje również, że 
proponowane przepisy nakładają nowe obo-
wiązki na pracodawcę. ZUS będzie mógł bo-
wiem zażądać od niego podjęcia próby doręcze-
nia zawiadomienia za pośrednictwem telefonu 
lub poczty elektronicznej. Nie bez znaczenia 
jest też to, że takie obowiązki powodują, że za-
trudniający będzie musiał również zainwe-
stować w sprzęt do nagrywania rozmów tele-
fonicznych. Jeśli tego nie zrobi, to wzywanie 
telefoniczne przez pracodawcę będzie fikcją. 
Na ten problem zwraca uwagę także Hubert 
Hajduczenia, adwokat w DLA Piper. Jego zda-
niem nowe rozwiązania mogą mieć ograniczo-
ne zastosowanie chociażby dlatego, że wielu 
pracodawców nie ma możliwości spełnienia 
wymogów technicznych, jakie są konieczne-
do wezwania pracownika zgodnie z propono-
wanymi przepisami. 

Dobrych pomysłów nie ma 

Skoro przepisy ustawy zasiłkowej – zarówno 
te obowiązujące, jak i te proponowane – nie 
spełnią swojej funkcji, to warto postawić py-
tanie, jak je poprawić, aby ograniczyć wyłu-
dzanie zwolnień? W dyskusji publicznej padają 
różne propozycje, np. wprowadzenie niepłat-
nych pierwszych dni zwolnienia lekarskiego 
(takie rozwiązania funkcjonują już na świe-
cie). Byłoby to jednak niesprawiedliwe wobec 
osób, które rzeczywiście były chore, a poza tym, 
szczególnie ci najmniej zarabiający, przycho-
dziliby do pracy mimo choroby, aby nie stracić 
wynagrodzenia za kilka dni. To dzieje się już 
dziś wszędzie tam, gdzie dodatki do wynagro-
dzenia uzależnione są od braku absencji. Me-
cenas Hajduczenia widzi potrzebę takiego do-
precyzowania propozycji zmian, aby np. zgoda 
na nagrywanie mogła być wyrażana przez kon-
tynuowanie rozmowy. A to spowodowałoby, 
że nowe rozwiązania mogły być bardziej uży-
teczne. Z kolei mecenas Agnieszka Bagieńska- 
-Petryka, radca prawny z kancelarii Petryka 
Kancelaria Prawna, zastanawia się, czy nie le-
piej byłoby odwołać się do zasady wynikającej 
z art. 61 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego tre-
ścią oświadczenie woli, które ma być złożone 
innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło 
do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się 
z jego treścią. Zaś oświadczenie woli wyrażo-
ne w postaci elektronicznej jest złożone innej 
osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środ-
ka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 
żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 
Jak się wydaje, oznaczałoby to, że skuteczne 
byłoby samo wysłanie e-maila przez ZUS lub 
pracodawcę. Taka propozycja mogłaby jednak 
budzić liczne protesty ubezpieczonych oraz 
problemy z ustaleniem, czy wezwanie rzeczy-
wiście do ubezpieczonego dotarło. 

Tak więc optymalnych rozwiązań na razie 
brak. A te proponowane obecnie do nich nie 
należą, choć zapewne w jakiś sposób ograni-
czą wypłacanie zasiłków na podstawie nieza-
sadnych zwolnień. Jak jednak trafnie podsu-
mowuje Marta Nowakowicz-Jankowiak, jeśli 
ktoś będzie znał przepisy, to skutecznie unik-
nie wezwania do ZUS.

N
owelizacja prawdopodobnie nic nie zmieni. Tak jak w dotychcza-
sowym brzmieniu przepisów – jeśli ubezpieczony je zna, może, 
nie naruszając żadnego z nich, postąpić tak, aby nie zostać 

wezwanym na kontrolę ZUS. Obecnie w tym celu ubezpieczony wysyła 
zwolnienie lekarskie do płatnika składek dopiero w siódmym dniu od 

jego wystawienia i najlepiej listem ekonomicznym, którego czas 
dostarczenia to co najmniej dwa dni. Jest wówczas szansa, że zanim 
płatnik pomyśli o skontrolowaniu ubezpieczonego (czego nie może 
zrobić bez dokumentu ZUS ZLA), ubezpieczony odzyska zdolność do 
pracy lub rozpocznie kolejny okres niezdolności, za który zwolnienie 
znów wyśle w ostatnim możliwym dniu. Przez takie praktyki czasem 
przez wiele miesięcy nie można skontrolować danej osoby. Podobnie 
może być po nowelizacji przepisów. Wystarczy, że ubezpieczony, który 
nie będzie chciał poddać się kontroli, odmówi zgody na nagrywanie 
rozmowy telefonicznej lub nie odbierze wiadomości e-mail od ZUS lub 
nie prześle potwierdzenia odbioru wiadomości. Wówczas nie nastąpi 
skuteczne doręczenie, o jakim mowa w znowelizowanych przepisach, 
a tym samym ZUS nie wezwie ubezpieczonego do kontroli.  ©℗

W 
zamyśle twórców projektu zmiany art. 59 mają ułatwić 
dokonywanie przez ZUS kontroli krótkoterminowych 
zwolnień lekarskich, jednak w mojej ocenie zaproponowane 

rozwiązanie może nie przynieść spodziewanych efektów. 
Wobec dość jednoznacznego brzmienia projektu wydaje się, że brak 
zgody pracownika na nagrywanie rozmowy lub niewysłanie przez 

pracownika potwierdzenia otrzymania e-maila mogą skutecznie za-
blokować przeprowadzenie kontroli przez ZUS. Zwracam uwagę, że 
projekt nie przewiduje wyraźnie sankcji na wypadek nieuzasadnionej 
odmowy wyrażenia przez kontrolowanego pracownika zgody na na-
granie rozmowy telefonicznej czy też na wypadek nieuzasadnionego 
braku potwierdzenia przez niego otrzymania wezwania wysłane-
go drogą elektroniczną. Nie została również przewidziana możliwość 
osobistego udania się przez pracodawcę lub pracownika ZUS pod adres 
wskazany przez osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim – w celu 
przekazania jej zawiadomienia o badaniu kontrolnym osobiście. 
Wydaje się zatem, że nowe przepisy w kształcie przewidzianym w pro-
jekcie raczej nie zrewolucjonizują obecnie funkcjonujących zasad prze-
prowadzania kontroli przez ZUS.  ©℗

W  
mojej ocenie projektowane przepisy należy oceniać z punktu 
widzenia konsekwencji, jakie dla ubezpieczonego powodu-
je niestawienie się na badania lekarskie – mówią o nich 

art. 59 ust. 6 i 10 ustawy zasiłkowej.
Mianowicie konsekwencją niestawienia się na badanie lekarskie jest 
utrata prawa do zasiłku chorobowego od dnia następnego po wyzna-
czonym terminie badania i być może takich skutków niewyrażenia 
zgody na nagrywanie rozmowy lub potwierdzenie otrzymania wiado-
mości oczekiwał projektodawca zmian.
Jednocześnie interpretując projektowane przepisy, zgodnie z którymi 
zawiadomienie o kontroli przekazane telefonicznie ma skutek do-
ręczenia, jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził 

zgodę na nagranie, a w przypadku zawiadomienia wysłanego e-ma-
ilem jest skuteczne, jeżeli doręczający otrzymał potwierdzenie jego 
otrzymania przez ubezpieczonego, takie „niepotwierdzone” zawiado-
mienie dokonane telefonicznie lub mailowo nie może wywoływać ne-
gatywnych skutków dla ubezpieczonego. Może okazać się zatem, że 
projektowane przepisy będą martwe.
Inaczej byłoby, gdyby w tej sytuacji ustawodawca posłużył się zasadą 
wynikającą z art. 61 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświad-
czenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 
Zaś oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone 
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 
elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego 
treścią. Taka propozycja mogłaby jednak budzić liczne protesty ubez-
pieczonych oraz powodować procesy sądowe dotyczące ustalenia, że 
zawiadomienie o kontroli w rzeczywistości nie dotarło do ubezpie-
czonego (stąd dotychczasowe zapisy w ustawie zasiłkowej, że zawia-
domienie o kontroli wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru).  ©℗

W
prowadzenie wymogu uzyskania zgody na nagrywanie 
rozmowy lub potwierdzenia otrzymania wiadomości 
elektronicznej – przy zawiadomieniach dokonywanych tą 

drogą przez pracowników ZUS, inne upoważnione osoby lub praco-
dawcę – w praktyce może ograniczyć wykorzystanie wprowadzonych 
rozwiązań. Wielu pracodawców ma bowiem ograniczone możliwości 
spełnienia powyższych wymogów technicznych.

Wiele przy tym zależy od wymaganej formy udzielenia zgody. Jeżeli 
np. wystarczające będzie kontynuowanie samej rozmowy (jako równo-
znaczne z udzieleniem zgody), to rozwiązanie to będzie praktyczniej-
sze. Przy czym co do zasady milczenie nie powinno być poczytywane 
za oświadczenie woli (wyjątki od tej zasady są najczęściej wprowadza-
ne ustawą), a zatem warto byłoby tę kwestię wprost uregulować. Ana-
logicznie z potwierdzeniem odczytania e-maila, dobrze byłoby, aby 
było generowane automatycznie. Inaczej ubezpieczony, który będzie 
chciał uniknąć szybkiego otrzymania zawiadomienia o badaniu, ma 
taką możliwość.
Wyżej zaproponowane rozwiązania ograniczyłyby to ryzyko. Bez nich 
wydaje się, że nadal przeważającą formą komunikacji będą pisemne 
wezwania. A nowoczesne rozwiązania zostaną tylko na papierze jako 
przepisy ustawy.  ©℗

K
ierunek proponowanych zmian dotyczących doręczeń 
uznać należy za prawidłowy. Projektowane rozwiązania 
w mojej opinii mogą jednak w praktyce okazać się niewystar-

czająco skuteczne. Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie 
z projektem powiadomienie telefoniczne może odbywać się jedynie 
po wyrażeniu przez osobę zawiadamianą zgody na nagrywanie 
rozmowy. Brak takiej zgody powodować więc będzie jednocześnie 
brak możliwości prawnie skutecznego zawiadomienia tą drogą 
o terminie badania. Innym zauważalnym problemem jest identyfi-
kacja rozmówcy, a dokładniej potwierdzenie, że rozmawiamy 
z właściwą osobą. Nie jest bowiem wykluczona sytuacja, w której 
telefon zostanie odebrany przez inną osobę niż adresat zawiadomie-

nia. Projektowane przepisy nie wskazują sposobu potwierdzenia 
tożsamości takiej osoby, co również może być wykorzystywane przez 
osobę na zwolnieniu i sprawiać, że cel takiego rozwiązania nie 
będzie osiągnięty. 
Wątpliwości budzi również zawiadomienie drogą elektroniczną, 
a więc głównie za pomocą e-maila. W tym wypadku wystarczy, że 
chory nie potwierdzi otrzymania wiadomości (z powodu niewie-
dzy lub celowo), aby wezwanie takie nie było dla niego zobowiązu-
jące. W projektowanych zmianach nie wskazano również czasu na 
potwierdzenie otrzymania zawiadomienia, przez co trudno określić 
termin na wysłanie zawiadomienia drogą pocztową. Co więcej, takie 
zawiadomienie pracownika może być uznane poniekąd za ostrze-
żenie go, że będzie wezwany przez ZUS na badanie, dając mu tym 
samym odpowiedni czas na reakcję w przypadku, gdy zwolnienie 
takie jest nieprawidłowe. Zgodnie więc z projektowanymi zmianami 
niejednokrotnie chory pracownik, jeżeli będzie chciał, będzie mógł 
uniknąć kontroli, nie potwierdzając otrzymania zawiadomienia, 
a następnie nie odbierając przed końcem zwolnienia zawiadomienia 
wysłanego drogą pocztową.  ©℗
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nagranie, zaś to przekazane przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej – jeżeli dorę-
czający otrzymał potwierdzenie jego otrzyma-
nia przez ubezpieczonego”. 

Alternatywne doręczenie będzie więc moż-
liwe, ale tylko warunkowo, przy czym spełnie-
nie warunków leży po stronie ubezpieczone-
go. Gdy przedstawiciele ZUS lub pracodawcy do 
niego zadzwonią, muszą go zapytać, czy wy-
raża zgodę na nagrywanie. Jeśli odmówi, we-
zwania przekazanego telefonicznie nie będzie 
można uznać za ważne. Jednocześnie nagrywa-
nie jest niezbędne, bo z łatwością można wy-
obrazić sobie sytuację, w której ubezpieczony 
nie stawia się na badanie, a przed sądem twier-
dzi, że wprowadzono go w błąd i podano mu 
inny termin. Może nawet twierdzić, że to nie 
z nim rozmawiano, a z domownikiem, który 
odebrał jego telefon. Podobnie będzie z dorę-
czaniem elektronicznym: ubezpieczony może 
nie potwierdzić, że otrzymał wiadomość. Nie 
ma przecież obowiązku regularnego spraw-
dzania skrzynki elektronicznej. Co ważne, jak 
zauważa Łukasz Kuczkowski, radca prawny, 
partner w kancelarii Raczkowski Paruch, od-
mowa zgody na nagranie rozmowy lub niepo-
twierdzenie otrzymania e-maila nie niesie za 
sobą negatywnych konsekwencji dla ubezpie-
czonego. Nie może być mu za to odebrany zasi-
łek. ZUS może jedynie liczyć na to, że pracow-
nik, do którego zadzwonił pracodawca, bojąc 
się reakcji z jego strony, zgodzi się na nagry-
wanie, nawet jeśli po badaniu w ZUS miałoby 
się okazać, że jest zdrowy. 

Mecenas Kuczkowski wskazuje również, że 
proponowane przepisy nakładają nowe obo-
wiązki na pracodawcę. ZUS będzie mógł bo-
wiem zażądać od niego podjęcia próby doręcze-
nia zawiadomienia za pośrednictwem telefonu 
lub poczty elektronicznej. Nie bez znaczenia 
jest też to, że takie obowiązki powodują, że za-
trudniający będzie musiał również zainwe-
stować w sprzęt do nagrywania rozmów tele-
fonicznych. Jeśli tego nie zrobi, to wzywanie 
telefoniczne przez pracodawcę będzie fikcją. 
Na ten problem zwraca uwagę także Hubert 
Hajduczenia, adwokat w DLA Piper. Jego zda-
niem nowe rozwiązania mogą mieć ograniczo-
ne zastosowanie chociażby dlatego, że wielu 
pracodawców nie ma możliwości spełnienia 
wymogów technicznych, jakie są konieczne-
do wezwania pracownika zgodnie z propono-
wanymi przepisami. 

Dobrych pomysłów nie ma 

Skoro przepisy ustawy zasiłkowej – zarówno 
te obowiązujące, jak i te proponowane – nie 
spełnią swojej funkcji, to warto postawić py-
tanie, jak je poprawić, aby ograniczyć wyłu-
dzanie zwolnień? W dyskusji publicznej padają 
różne propozycje, np. wprowadzenie niepłat-
nych pierwszych dni zwolnienia lekarskiego 
(takie rozwiązania funkcjonują już na świe-
cie). Byłoby to jednak niesprawiedliwe wobec 
osób, które rzeczywiście były chore, a poza tym, 
szczególnie ci najmniej zarabiający, przycho-
dziliby do pracy mimo choroby, aby nie stracić 
wynagrodzenia za kilka dni. To dzieje się już 
dziś wszędzie tam, gdzie dodatki do wynagro-
dzenia uzależnione są od braku absencji. Me-
cenas Hajduczenia widzi potrzebę takiego do-
precyzowania propozycji zmian, aby np. zgoda 
na nagrywanie mogła być wyrażana przez kon-
tynuowanie rozmowy. A to spowodowałoby, 
że nowe rozwiązania mogły być bardziej uży-
teczne. Z kolei mecenas Agnieszka Bagieńska-
-Petryka, radca prawny z kancelarii Petryka 
Kancelaria Prawna, zastanawia się, czy nie le-
piej byłoby odwołać się do zasady wynikającej 
z art. 61 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego tre-
ścią oświadczenie woli, które ma być złożone 
innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło 
do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się 
z jego treścią. Zaś oświadczenie woli wyrażo-
ne w postaci elektronicznej jest złożone innej 
osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środ-
ka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 
żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 
Jak się wydaje, oznaczałoby to, że skuteczne 
byłoby samo wysłanie e-maila przez ZUS lub 
pracodawcę. Taka propozycja mogłaby jednak 
budzić liczne protesty ubezpieczonych oraz 
problemy z ustaleniem, czy wezwanie rzeczy-
wiście do ubezpieczonego dotarło. 

Tak więc optymalnych rozwiązań na razie 
brak. A te proponowane obecnie do nich nie 
należą, choć zapewne w jakiś sposób ograni-
czą wypłacanie zasiłków na podstawie nieza-
sadnych zwolnień. Jak jednak trafnie podsu-
mowuje Marta Nowakowicz-Jankowiak, jeśli 
ktoś będzie znał przepisy, to skutecznie unik-
nie wezwania do ZUS.

N
owelizacja prawdopodobnie nic nie zmieni. Tak jak w dotychcza
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-

sowym brzmieniu przepisów – jeśli ubezpieczony je zna, może, NNnie naruszając żadnego z nich, postąpić tak, aby nie zostać NN
wezwanym na kontrolę ZUS. Obecnie w tym celu ubezpieczony wysyła 
zwolnienie lekarskie do płatnika składek dopiero w siódmym dniu od 

jego wystawienia i najlepiej listem ekonomicznym, którego czas 
dostarczenia to co najmniej dwa dni. Jest wówczas szansa, że zanim 
płatnik pomyśli o skontrolowaniu ubezpieczonego (czego nie może 
zrobić bez dokumentu ZUS ZLA), ubezpieczony odzyska zdolność do 
pracy lub rozpocznie kolejny okres niezdolności, za który zwolnienie 
znów wyśle w ostatnim możliwym dniu. Przez takie praktyki czasem 
przez wiele miesięcy nie można skontrolować danej osoby. Podobnie 
może być po nowelizacji przepisów. Wystarczy, że ubezpieczony, który 
nie będzie chciał poddać się kontroli, odmówi zgody na nagrywanie 
rozmowy telefonicznej lub nie odbierze wiadomości e-mail od ZUS lub 
nie prześle potwierdzenia odbioru wiadomości. Wówczas nie nastąpi 
skuteczne doręczenie, o jakim mowa w znowelizowanych przepisach, 
a tym samym ZUS nie wezwie ubezpieczonego do kontroli. ©℗

W 
zamyśle twórców projektu zmiany art. 59 mają ułatwić 

W W dokonywanie przez ZUS kontroli krótkoterminowych W W zwolnień lekarskich, jednak w mojej ocenie zaproponowane W W 
rozwiązanie może nie przynieść spodziewanych efektów. 
Wobec dość jednoznacznego brzmienia projektu wydaje się, że brak 
zgody pracownika na nagrywanie rozmowy lub niewysłanie przez 

pracownika potwierdzenia otrzymania e-maila mogą skutecznie za-
blokować przeprowadzenie kontroli przez ZUS. Zwracam uwagę, że 
projekt nie przewiduje wyraźnie sankcji na wypadek nieuzasadnionej 
odmowy wyrażenia przez kontrolowanego pracownika zgody na na-
granie rozmowy telefonicznej czy też na wypadek nieuzasadnionego 
braku potwierdzenia przez niego otrzymania wezwania wysłane-
go drogą elektroniczną. Nie została również przewidziana możliwość 
osobistego udania się przez pracodawcę lub pracownika ZUS pod adres 
wskazany przez osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim – w celu 
przekazania jej zawiadomienia o badaniu kontrolnym osobiście. 
Wydaje się zatem, że nowe przepisy w kształcie przewidzianym w pro-
jekcie raczej nie zrewolucjonizują obecnie funkcjonujących zasad prze-
prowadzania kontroli przez ZUS. ©℗

W  
mojej ocenie projektowane przepisy należy oceniać z punktu 

W  W  widzenia konsekwencji, jakie dla ubezpieczonego powoduW  W  -
je niestawienie się na badania lekarskie – mówią o nich W  W  

art. 59 ust. 6 i 10 ustawy zasiłkowej.
Mianowicie konsekwencją niestawienia się na badanie lekarskie jest 
utrata prawa do zasiłku chorobowego od dnia następnego po wyzna-
czonym terminie badania i być może takich skutków niewyrażenia 
zgody na nagrywanie rozmowy lub potwierdzenie otrzymania wiado-
mości oczekiwał projektodawca zmian.
Jednocześnie interpretując projektowane przepisy, zgodnie z którymi 
zawiadomienie o kontroli przekazane telefonicznie ma skutek do-
ręczenia, jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził 

zgodę na nagranie, a w przypadku zawiadomienia wysłanego e-ma-
ilem jest skuteczne, jeżeli doręczający otrzymał potwierdzenie jego 
otrzymania przez ubezpieczonego, takie „niepotwierdzone” zawiado-
mienie dokonane telefonicznie lub mailowo nie może wywoływać ne-
gatywnych skutków dla ubezpieczonego. Może okazać się zatem, że 
projektowane przepisy będą martwe.
Inaczej byłoby, gdyby w tej sytuacji ustawodawca posłużył się zasadą 
wynikającą z art. 61 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświad-
czenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 
Zaś oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone 
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 
elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego 
treścią. Taka propozycja mogłaby jednak budzić liczne protesty ubez-
pieczonych oraz powodować procesy sądowe dotyczące ustalenia, że 
zawiadomienie o kontroli w rzeczywistości nie dotarło do ubezpie-
czonego (stąd dotychczasowe zapisy w ustawie zasiłkowej, że zawia-
domienie o kontroli wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru). ©℗

W
prowadzenie wymogu uzyskania zgody na nagrywanie 

WWrozmowy lub potwierdzenia otrzymania wiadomości WWelektronicznej – przy zawiadomieniach dokonywanych tą WW
drogą przez pracowników ZUS, inne upoważnione osoby lub praco-
dawcę – w praktyce może ograniczyć wykorzystanie wprowadzonych 
rozwiązań. Wielu pracodawców ma bowiem ograniczone możliwości 
spełnienia powyższych wymogów technicznych.

Wiele przy tym zależy od wymaganej formy udzielenia zgody. Jeżeli 
np. wystarczające będzie kontynuowanie samej rozmowy (jako równo-
znaczne z udzieleniem zgody), to rozwiązanie to będzie praktyczniej-
sze. Przy czym co do zasady milczenie nie powinno być poczytywane 
za oświadczenie woli (wyjątki od tej zasady są najczęściej wprowadza-
ne ustawą), a zatem warto byłoby tę kwestię wprost uregulować. Ana-
logicznie z potwierdzeniem odczytania e-maila, dobrze byłoby, aby 
było generowane automatycznie. Inaczej ubezpieczony, który będzie 
chciał uniknąć szybkiego otrzymania zawiadomienia o badaniu, ma 
taką możliwość.
Wyżej zaproponowane rozwiązania ograniczyłyby to ryzyko. Bez nich 
wydaje się, że nadal przeważającą formą komunikacji będą pisemne 
wezwania. A nowoczesne rozwiązania zostaną tylko na papierze jako 
przepisy ustawy. ©℗

K
ierunek proponowanych zmian dotyczących doręczeń 

KKuznać należy za prawidłowy. Projektowane rozwiązania KKw mojej opinii mogą jednak w praktyce okazać się niewystarKK -
czająco skuteczne. Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie 
z projektem powiadomienie telefoniczne może odbywać się jedynie 
po wyrażeniu przez osobę zawiadamianą zgody na nagrywanie 
rozmowy. Brak takiej zgody powodować więc będzie jednocześnie 
brak możliwości prawnie skutecznego zawiadomienia tą drogą 
o terminie badania. Innym zauważalnym problemem jest identyfi-
kacja rozmówcy, a dokładniej potwierdzenie, że rozmawiamy 
z właściwą osobą. Nie jest bowiem wykluczona sytuacja, w której 
telefon zostanie odebrany przez inną osobę niż adresat zawiadomie-

nia. Projektowane przepisy nie wskazują sposobu potwierdzenia 
tożsamości takiej osoby, co również może być wykorzystywane przez 
osobę na zwolnieniu i sprawiać, że cel takiego rozwiązania nie 
będzie osiągnięty. 
Wątpliwości budzi również zawiadomienie drogą elektroniczną, 
a więc głównie za pomocą e-maila. W tym wypadku wystarczy, że 
chory nie potwierdzi otrzymania wiadomości (z powodu niewie-
dzy lub celowo), aby wezwanie takie nie było dla niego zobowiązu-
jące. W projektowanych zmianach nie wskazano również czasu na 
potwierdzenie otrzymania zawiadomienia, przez co trudno określić 
termin na wysłanie zawiadomienia drogą pocztową. Co więcej, takie 
zawiadomienie pracownika może być uznane poniekąd za ostrze-
żenie go, że będzie wezwany przez ZUS na badanie, dając mu tym 
samym odpowiedni czas na reakcję w przypadku, gdy zwolnienie 
takie jest nieprawidłowe. Zgodnie więc z projektowanymi zmianami 
niejednokrotnie chory pracownik, jeżeli będzie chciał, będzie mógł 
uniknąć kontroli, nie potwierdzając otrzymania zawiadomienia, 
a następnie nie odbierając przed końcem zwolnienia zawiadomienia 
wysłanego drogą pocztową. ©℗
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