INFORMACJA DLA LEKARZY

Od 1 stycznia 2016r. możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie
dokumentu elektronicznego
Od 1 grudnia 2017r. możliwość stosowania dodatkowej metody podpisywania e-ZLA
Od 1 lipca 2018r. tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie - nie wystawisz już
zaświadczenia lekarskiego na papierowym formularzu ZUS ZLA

Korzyści z wystawiania e-ZLA za pomocą platformy PUE:
 e-ZLA wystawisz szybciej niż wypiszesz papierowe zaświadczenie lekarskie
 po wpisaniu numeru PESEL pozostałe dane identyfikacyjne zostaną uzupełnione
automatycznie
 system sam zweryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy i podpowie kod
literowy i numer statystyczny choroby
 aplikacja podpowie, że pacjent może odbyć rehabilitację leczniczą w ramach
prewencji rentowej ZUS
 nie będziesz musiał pobierać i dostarczać zwolnień do ZUS, wystawione zwolnienia eZLA zostaną przekazane do ZUS automatycznie
 możesz wystawiać e-ZLA podczas wizyty domowej poprzez urządzenia mobilne

Obecnie e-ZLA trzeba podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Profil zaufany e-PUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek na stronie
epuap.gov.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS, w urzędzie miasta - gminy lub poprzez
bankowość elektroniczną.
Kwalifikowany podpis elektroniczny wydają uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej
koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki certyfikat zostaje wydany.
Od 01 grudnia 2017r. będziesz miał dostęp do nowego bezpłatnego certyfikatu wygenerowanego
przez ZUS. Lekarz, który ma profil na PUE ZUS cyklicznie (raz na 5 lat) będzie musiał zawnioskować o
certyfikat, pobrać go z PUE ZUS i zainstalować na urządzeniu, na którym wystawia elektroniczne
zwolnienia. W celu podpisania zwolnienia lekarz każdorazowo będzie podawać hasło do certyfikatu.

Więcej informacji na temat e-ZLA uzyskasz w palcówce ZUS lub znajdziesz na stronie
www.zus.pl/ezla. Lekarze mogą skorzystać z 6 krótkich filmów instruktażowych, które krok po kroku
przedstawiają jak: założyć profil na PUE , wystawić e-zwolnienie, wystawić e-zwolnienie na opiekę, wystawić ezwolnienie za okres wsteczny, anulować zwolnienie. Dostęp do filmów – ze strony www.zus.pl lub na
youtube.com.

Organizowane będą również bezpłatne szkolenia w zakresie wystawiania elektronicznych
ZUS ZLA – informację o nich uzyskasz na stronie: www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Panią Urszulą Matan tel. (85) 74-86-456, e-mail:
urszula.matan@zus.pl
lub Panią Urszulą Krętowską tel. (85) 74-86-426,
e-mail:
urszula.kretowska@zus.pl w sprawie uzyskania informacji lub umówienia wizyty pracowników ZUS w
Państwa placówce.

