
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) 

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie 

e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia 

papierowe. Te będzie można  stosować  do końca 2017 roku.  
Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według 

dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie 

elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od  1 stycznia 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie 

zwolnienia elektroniczne. 

W przepisach przewidziano także wystawienie przez lekarza i przekazanie pacjentowi 

zwolnienia na formularzu wydrukowanym z systemu, opatrzonym  podpisem i  pieczątką 

lekarza, gdy wystawienie e-ZLA nie będzie możliwe, np.  z powodu braku dostępu do 

Internetu w trakcie wizyty. Takie papierowe zwolnienie pacjent musi dostarczyć  pracodawcy. 

 

Aby mieć możliwość kontroli poprawności wystawienia e-ZLA należy założyć profil na 

PUE, na którym będą widoczne zwolnienia. 

Zwolnienia w dotychczasowej - papierowej formie 

Do końca 2017 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według obecnie 

obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, będzie musiał poinformować 

pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy  w termie 7 dni od jego 

otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy 

zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia 

dostarczenia zwolnienia).  

Podstawa prawna: 
Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).  

Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).  

Więcej informacji :  www.zus.pl 

Jak założyć PUE? 

1. wejdź na www.zus.pl i załóż profil na PUE 

PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to zestaw nowoczesnych usług dla 

wszystkich ubezpieczonych. Dzięki PUE możesz np. sprawdzić stan swojego konta w ZUS, 

wyliczyć prognozowaną emeryturę, a od 2016 roku będziesz otrzymywał informację  

o wystawionych dla Ciebie e-ZLA. Założenie profilu na PUE wymaga jedynie prostej 

rejestracji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.zus.pl – tam otrzymasz login i wybierzesz 

hasło. 

2. potwierdź tożsamość i korzystaj z PUE 

Ze względu na bezpieczeństwo Twoich danych osobowych musisz potwierdzić swoją 

tożsamość. Możesz to zrobić: osobiście w jednostce ZUS – wystarczy jedna krótka wizyta  

z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem osobistym, albo elektronicznie – 

jeśli masz podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP – 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). 

 

W oddziale ZUS Zabrze ( ul. Szczęść Boże 18) i Inspektoracie ZUS w Gliwicach  

(ul. Pszczyńska 44A) stworzono oddzielne stanowisko do potwierdzania profili PUE. 

http://www.zus.pl/

