ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
PO ZWOLNIENIU LEKARSKIM
Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje osobie, która
po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal pozostaje niezdolna do pracy, a zdaniem lekarza dalsze
leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują na odzyskanie tej zdolności w okresie do 12 miesięcy.
O przyznaniu tego świadczenia decyduje orzeczenie lekarza orzecznika oddziału ZUS właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej.
Należy jednak pamiętać, że świadczenie to nie będzie przysługiwać osobie uprawnionej
do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.
Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne należy przede wszystkim złożyć we właściwej jednostce
ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7. Wzór wniosku można uzyskać na stronie
internetowej www.zus.pl lub we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku
należy dołączyć:
1) wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9,
2) wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10 wystawiony przez płatnika składek (jeśli jesteś
osobą prowadzącą pozarolniczą działalność nie składasz tego dokumentu),
3) wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie, jeśli świadczenie jest wypłacane przez ZUS:


na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,



na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą
z osobą prowadzącą działalność albo duchownym i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany
przez ZUS lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia,



na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych,

1) pisemne pełnomocnictwo, jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem.
W sytuacji, gdy wniosek składany jest osobiście konieczne jest również przygotowanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Jeśli natomiast decydujesz się na złożenie
wniosku drogą pocztową, wymóg ten nie obowiązuje. Wniosek można również złożyć internetowo
posługując się profilem PUE ZUS.
Wniosek należy wypełnić w jego pierwszej części. Drugą część wniosku ZNp-7 (oświadczenia)
wypełnia płatnik składek, a jeżeli wypłacał on wnioskodawcy zasiłek chorobowy - także trzecią część tego

wniosku. Jeśli wnioskodawca pobierał świadczenie rehabilitacyjne i ubiega się o jego przyznanie
na kolejny okres, płatnik składek nie musi wypełniać drugiej i trzeciej części wniosku.
W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, współpracującej z osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność albo duchownym, części drugiej i trzeciej wniosku nie wypełnia się.
Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania
zasiłku chorobowego. Jeżeli wniosek złoży się później może to spowodować jego rozpatrzenie już po
zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Aby otrzymać świadczenie wniosek trzeba złożyć zanim
upłynie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie może być przyznane.
Po złożeniu wniosku nastąpi wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Odbędzie się ono
w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w miejscu pobytu wnioskodawcy, jeśli stan zdrowia
nie pozwala mu na stawienie się w jednostce. Orzeczenie lekarskie będzie podstawą do wydania decyzji
w sprawie świadczenia. Od orzeczenia można zgłosić, w terminie 14 dni od jego wydania, sprzeciw
do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W takim
przypadku kolejne badanie będzie wykonywane przez komisję lekarską.
Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku wynosi 60 dni od daty wpływu kompletnego wniosku
o świadczenie rehabilitacyjne, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty
wydania orzeczenia.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy
przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy. Świadczenie rehabilitacyjne będzie przysługiwało przez
okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek. Informację
o tym przez kogo będzie wypłacane świadczenie zawiera decyzja wydana przez ZUS. Jeśli świadczenie
rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie
wniosku. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, wypłata nastąpi
w najbliższym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później niż w ciągu 30 dni od daty
otrzymania decyzji przyznającej świadczenie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999r. poz. 636)

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM,
finansowane ze środków przekazanych przez miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie
realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
w mieście Zielona Góra w 2021 r.”

