
Co wolno, a czego nie wolno pracownikowi na  tzw. L4  

 

(Stan prawny na styczeń 2018 r.) 

 

Niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego może być przyczyną rozwiązania przez 

pracodawcę umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Według prawa 

niewłaściwe wykorzystywanie popularnego L4 jest uznawane za ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych. Z drugiej strony w niektórych sytuacjach 

pracownik znajdujący się na zwolnieniu lekarskim może sobie pozwolić na wiele. 

 

Zwolnienia lekarskie oficjalnie nazywają się ZUS ZLA, potocznie określa się po prostu jako 

L4. Istnieją dwa rodzaje zwolnień lekarskich: 

1) L4 z zaznaczeniem, że pacjent może chodzić 

2) L4 z zaznaczeniem, że pacjent musi leżeć (w domu) 

 

Celem zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA jest jak najszybszy powrót pracownika do sprawności 

czy to fizycznej czy psychicznej umożliwiającej dalszą pracę. Pracownik przebywający na 

takim zwolnieniu obowiązany jest powstrzymać się od czynności, które mogłyby wydłużyć 

okres niezdolności do pracy i pogłębić schorzenie.  

 

Aby odpowiedzieć na pytanie co wolno pracownikowi przebywającemu na L4, trzeba spojrzeć 

na zalecenia lekarza znajdujące się na L4. Każde zachowanie pracownika niezgodne z 

zaleceniami znajdującymi się na L4 będzie traktowane jako niewłaściwe wykorzystywanie 

zwolnienia lekarskiego. Innymi słowy, niestosowanie się do zaleceń lekarza w czasie 

zwolnienia może zostać uznane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

 

Często lekarz wystawiający zwolnienie nie zawiera w nim żadnych wyraźnych zaleceń. Gdy 

brak jest wyraźnych zaleceń lekarza kluczowe będzie ustalenie czy zwolnienie zostało 

wystawione z zaznaczeniem, że pacjent może chodzić czy może z zaznaczeniem że pacjent 

musi leżeć. 

 

Raczej nie warto kusić losu i testować granic cierpliwości pracodawcy, ale w niektórych 

sprawach sądy podchodziły liberalnie do tego, co wolno pracownikowi przebywającemu na 

zwolnieniu.  

 

Dla przykładu można podać wyrok Sądu Najwyższego w, którym stwierdzono, że pracownik, 

który grał w piłkę w czasie zwolnienia lekarskie nie naruszył ciężko podstawowych 

obowiązków pracowniczych ponieważ lekarz zalecił pracownikowi wykonywanie ćwiczeń 

ruchowych i brak było wyraźnych przeciwwskazań lekarskich, które zabraniały temu 

pracownikowi grać w piłkę.  

 

W innym wyroku Sąd Najwyższy uznał także, że nie stanowi ciężkiego naruszenia 

podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego 



pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi. W tej sprawie Sąd Najwyższy 

stwierdził, że pracownik który pracował równolegle dla dwóch pracodawców, w czasie 

zwolnienia lekarskiego u jednego z nich, mógł pracować u drugiego pracodawcy, ponieważ 

lekarz wystawiający zwolnienie o tym wiedział, i nie zawarł przeciwwskazań. 

 

Sąd Najwyższe, uznał również, że nie ma nic złego w udziale pracownika we własnym ślubie 

w czasie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację "chory może chodzić". W jeszcze 

innej sytuacji przyzwolił na uczestniczenie pracownika w zajęciach szkolnych w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ponieważ nie było to niezgodne z zaleceniami 

lekarza. 
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