Czym jest e-zwolnienie?

Przypominamy. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia
elektroniczne e-ZLA.
E-zwolnienie to elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie trzeba dostarczać
zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz
działalność gospodarczą). E-zwolnienie jest automatycznie przesyłane na profil
Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.
Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie
elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. To duże ułatwienie dla pacjentów.
Nie musisz się martwić o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, jeśli wypłaca Ci go pracodawca
(pracodawca widzi Twoje e-zwolnienie na swoim profilu PUE). Wniosek o zasiłek składać
wciąż muszą natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą (Z-3b) oraz ci, którym to
ZUS wypłaca świadczenie chorobowe (ZAS-53). Tu jednak także czeka Cię ułatwienie –
możesz to zrobić, korzystając ze swojego profilu na PUE (tzn. na Platformie Usług
Elektronicznych, czyli po prostu w cyfrowym ZUS).
Wystawianie e-zwolnienia trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia, ponieważ
lekarz ma dostęp do danych: Twoich, Twojego pracodawcy (czyli płatnika składek) oraz
członków Twojej rodziny – jeśli potrzebujesz zwolnienia, by się nimi opiekować. Potrzebny
jest tylko Twój numer PESEL, a pozostałe dane osobowe zostaną automatycznie uzupełnione
przez system. Twój adres i dane płatnika składek lekarz wybierze z wyświetlonej listy.
E-zwolnienie można wystawić również przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty
domowej.
Wystawianie e-ZLA
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem
certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ
ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy)
na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA
(bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także
ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil
ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do
wystawania e-zwolnień w swoim imieniu.
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Przy zakładaniu profilu na PUE można skorzystać: z pomocy pracowników ZUS w Centrum
Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt. w godz. 7.00-18.00):
pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym), za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl, z pomocy pracowników w
najbliższej placówce ZUS, z instrukcji na www.zus.pl oraz ulotek dostępnych w Salach
Obsługi Klientów w placówkach ZUS.
Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz lub
asystent medyczny uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego
pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie
wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane
identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system.
Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz (lub asystent medyczny) będzie wybierał
z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z
zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym
zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np.
po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarz ma możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich
wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika
ZUS.
Wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego e-ZLA zostanie przekazane do ZUS
automatycznie.
Uwaga!
Wystawianie e-ZLA jest również możliwe dla lekarza przez urządzenia mobilne, np. podczas
wizyty domowej.
Uwaga! Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach
zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej,
czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.
Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia
wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną
wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.
Przepisy przewidują wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z
systemu, gdy wystawienie e-ZLA nie jest możliwe – w szczególności w razie braku

|2

Czym jest e-zwolnienie?

połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej) lub braku możliwości
uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
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