
 

 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) 

 

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązywać będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie. Elektroniczne 

zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE 

aplikację gabinetową. Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów 

medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu.  

 

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. 

 

E-ZLA prosto do ZUS i Płatnika  

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. 

 

Wystawione e-zwolnienie przez lekarza automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. 

Zatem lekarz nie musi, tak jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do Zakładu, ani też 

przechowywać ich drugich kopii. Dzięki elektronizacji nie ma też potrzeby pobierania w placówkach ZUS 

papierowych bloczków formularzy ZUS ZLA, bo już ich nie będzie. Zwolnienie będzie wystawiane  

w systemie, w formie elektronicznej.   

 

Uwaga! Wystawianie e-ZLA jest również możliwe dla lekarza przez urządzenia mobilne, np. podczas 

wizyty domowej.  

 

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

 

 

 



Bezpłatne szkolenia i konsultacje  

Oddziały ZUS w województwie śląskim prowadzą bezpłatne szkolenia dla lekarzy i asystentów 

medycznych. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce 

wydarzenia i szkolenia. Poniżej zaproszenia i harmonogramy oddziałów ZUS w Chorzowie i Sosnowcu. 

 

Szkolenia w ZUS w Chorzowie 

Oddział ZUS w Chorzowie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i asystentów medycznych: 

 

 

http://www.zus.pl/


Szkolenia oraz Biała Sobota w ZUS w Sosnowcu 

Oddział ZUS w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i asystentów medycznych: 

 

 

 

Oddział ZUS w Sosnowcu zaprasza również lekarzy i asystentów medycznych, którzy chcieliby 

zapoznać się z wystawianiem e-ZLA, 1 grudnia, w godz. od 9.00 do 13.00 na Białą Sobotę. Eksperci 

krok po kroku wyjaśnią i przeprowadzą instruktaż dotyczący PUE i e-ZLA. 


