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1. Temat Spotkania Elektroniczne zwolnienia lekarskie w kontekście interfejsów usług dla 

aplikacji gabinetowych. 
2. Data spotkania 2015-11-27 
3. Miejsce Spotkania 

Adres Sala 
 
Warszawa ul. Szamocka 3, 5 
 

Sala B 04 

4. Tematy spotkania 

1. Omówienie udostępnionej przez ZUS dokumentacji interfejsowej. 
2. Prezentacja w narzędziu SoapUI działania wybranych usług. 

5. Uczestnicy spotkania 

Lp. Imię i nazwisko Organizacja 

1.  Sławomir Wasielewski ZUS/DAA 
2.  Mateusz Kalinowski ZUS/DAA 
3.  Wojciech Waluk ZUS/DAA 
4.  Andrzej Stanecki ZUS/DAA 
5.  Renata Wiśniewska ZUS/DAA 
6.  Aneta Dąbrowska ZUS/DOK 
7.  Ewa Orkwiszewska ZUS/DOK 
8.  Anna Wojteczko-Mroczyńska ZUS/DZI 
9.  Krzysztof Rajter ZUS/DRU 
10.  Monika Bugaj-Wojciechowska ZUS/GP 
11.  Robert Pawłowski STORM 
12.  Rafał Dunal STORM 
13.  Henryka Koperniak STORM 
14.  Krzysztof Ziemba STORM 
15.  Marek Otremba STORM 
16.  Paweł Wojnar STORM 
17.  Tomasz Polowy STORM 
18.  Przemysław Błażejewski STORM 
19.  Hubert Nowak STORM 

 

6. Sprawozdanie  
 

1. Przedstawiono dokumentację specyfikacji interfejsów dla Aplikacji Gabinetowych oraz 
załączników opublikowanych na stronie Zakładu (Prezentacja w załączeniu). Prezentowano 
również działanie usług „na żywo” w oparciu o środowiska testowe Zakładu – logowanie, 
pobieranie danych do dokumentu e-zwolnienia, weryfikację e-zwolnienia i jego wysyłkę. 

2. W ramach dyskusji omówiono następujące zagadnienia związane z dokumentacją: 
• Długość sesji - czas życia identyfikatora sesji (IdSesji) wynosi aktualnie 30 min., w 

przypadku braku aktywności po tym  czasie niezbędne jest ponowne zalogowanie. 
Przedstawiciele STORM wskazali na zapotrzebowanie na sztuczne podtrzymywanie 
sesji przez cały dzień (komfort użytkownika) i zaproponowali utworzenie dedykowanej 
usługi do tego celu. Zakład obecnie nie posiada takiej usługi – do rozważenia zostaje 
powołanie jej w przyszłości.  

• Nawiązywanie wielu sesji przez jednego użytkownika - istnieje możliwość nawiązania 
drugiej sesji, bez wygaśnięcia poprzedniej, jednakże Zakład nie zaleca stosowania 
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takiego rozwiązania. 
• Liczba pobieranych numerów zwolnień – obecnie limit dla lekarza zarezerwowanych 

numerów zwolnień ZLA wynosi  10 szt.  Informacja ta zostanie zmieszczona 
w następnej wersji dokumentacji. 

• Wielopodpis – zalecany jako rozwiązanie do składania podpisów pod oryginałem i 
kopią. Przedstawiciele STORM zainteresowani byli (ze względu na ergonomię 
rozwiązania dla użytkownika) stosowaniem wielopodpisu również na potrzeby 
podpisywania wielu dokumentów zwolnień zebranych w trakcie dnia. Strona ZUS 
zwróciła uwagę, że możliwe jest to tylko w trybie alternatywnym – w trybie bieżącym 
wysyłka powinna następować w ramach wystawienia zwolnienia pacjentowi. 

• Format podpisu – wykorzystywany jest XAdES BES Enveloped. Informacja ta wraz z 
pozostałymi detalami dotyczącymi komunikacji zostanie dodana w kolejnej wersji 
dokumentacji.   

• Słowniki kodów ICD10 – Przedstawiciele STORM wskazali na możliwe problemy 
wynikające z istnienia różnych wersji tłumaczeń opisów chorób w słowniku ICD10. 
Dokumentacja zostanie uzupełniona o informację nt. pochodzenia źródła słownika. 

• Aktualizacje dokumentacji, interfejsu i słowników – Przedstawiciele STORM wyrazili 
potrzebę powiadamiania twórców oprogramowania o nadchodzących zmianach. 
Omówiono możliwości w zakresie wykorzystania newslettera, RSS i dedykowanych  
usług. Temat  wymagać będzie dalszych prac, ZUS rozważy czy i ewentualnie w jaki 
sposób będzie realizował przedstawiony postulat.   

• Informowanie o awariach -  Przedstawiciele STORM wyrazili potrzebę powiadamiania 
twórców oprogramowania o niedostępności  systemu i przerwach w działaniu 
infrastruktury ZUS. Temat  wymagać będzie dalszych prac, ZUS rozważy w jaki sposób 
będzie realizował przedstawiony postulat.  

• Wizualizacja zwolnień - Zakład ustandaryzował wzory dokumentów na formacie A4. 
Przedstawiciele STORM zwrócili uwagę na możliwe problemy z drukowaniem takich 
zwolnień po stronie lekarzy (standardem jest tam mniejszy format). Temat  wymagać 
będzie dalszych prac, ZUS rozważy czy i ewentualnie w jaki sposób będzie realizował 
przedstawiony postulat. 

• Autoryzacja - Zakład poinformował, że w sytuacji, gdy lekarz posiada Profil Zaufany  
ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, może korzystać z usług oferowanych przez PUE 
bez dodatkowych wizyt w ZUS. Korzystanie z profilu lekarza jest możliwe jeżeli ZUS 
posiada informacje, że dana osoba jest lekarzem i posiada prawo do wystawiania 
zwolnień lekarskich. Osoba ta będzie mogła również wystawiać e-zwolnienia (lekarz 
nie musi przychodzić do ZUS-u, aby mógł wystawiać e-zwolnienia).  Szczegółowe 
informacje na temat wymogów dla lekarzy w tym zakresie zawierają materiały 
informacyjne ZUS.  

• Środowisko testowe – Przedstawiciele STORM zwrócili się z prośbą o dokładniejszy 
opis przygotowywanego środowiska testowego. Strona ZUS poinformowała, że będzie 
to symulator usług odzwierciedlający działanie  usług w środowisku produkcyjnym.  

• Bezpieczeństwo danych osobowych - Zakład poinformował, że logowane w systemach 
ZUS będą informacje zarówno o pobieraniu jak i przeglądaniu danych ubezpieczonych i 
ich zwolnień. Informacje o tym fakcie będą przekazywane za pośrednictwem portalu 
PUE również do ubezpieczonego. Jest to istotne ze względu na to, że lekarz widzi 
historię choroby, czyli kod choroby zawarty w zwolnieniu lekarskim wystawionym 
przez innego lekarza. Historia zwolnień jest dostępna do 6 miesięcy wstecz. 

• Działanie usług pomocniczych - istnieje możliwość wpisania ręcznie danych w sytuacji, 
gdy usługa podpowiada niewłaściwe dane. Dane pobrane z usług pomocniczych nie 
muszą być wykorzystane przez lekarza. 

• Anulowanie i elektronizacja zwolnień - zarówno anulowanie, jak i elektronizacja 
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zwolnienia powinny zostać zrealizowane w ciągu 3 dni – wynika to z przepisów 
ustawowych. 

• Kodowanie znaków – wykorzystywany jest system kodowania UTF-8.  
• Dublowanie zwolnień - Jeżeli lekarz wystawi zwolnienie na dotychczasowym 

papierowym wzorze i jednocześnie w postaci elektronicznej, to w bazie ZUS będą 
istniały 2 niezależne zwolnienia. Zakład może w takiej sytuacji przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające. 

• Materiały informacyjne - Zakład informuje lekarzy o wprowadzeniu e-ZLA poprzez: 
publikację artykułu w „Gazecie lekarskiej”, ulotki, prezentacje oraz filmy 
instruktażowe. Szkolenia będą realizowane przede wszystkim dla lekarzy w zakresie 
używania PUE. Nie będzie natomiast szkoleń dotyczących konkretnych aplikacji 
gabinetowych – ZUS udostępnia tylko interfejsy komunikacyjne, budowa samej 
aplikacji gabinetowej leży poza kompetencjami ZUS. 

• Ważność elektronicznego podpisu na zwolnieniach – Przedstawiciele STORM wskazali 
na możliwe problemy z weryfikacją podpisów elektronicznych po wygaśnięciu 
certyfikatów. ZUS wskazał, że centra certyfikacji umożliwiają weryfikację takich 
podpisów. Dodatkowo wszystkie roszczenia związane ze zwolnieniami lekarskimi 
przedawniają się po 3 latach. 

• Zakres danych w PUE - w PUE  dane on-line dostępne są za okres 12 miesięcy, 
wcześniejszy dane można pozyskać poprzez skorzystanie z funkcji zamówienia danych 
historycznych. Na profilu płatnika składek dane dot. zwolnień będą dotyczyły wyłącznie 
okresu poczynając od 1 stycznia 2016 r.   

• Przyczyna różnej formy wystawiania słowników - Jak często zmienia się słownik 
przyczyn anulowania ZUS ZLA przez lekarza (UZASADNIENIE_AZLA), przyczyn 
unieważnienia ZUS ZLA przez Lekarza (PRZYCZYNY_UZLA) , z czego to wynika? 
Dlaczego słownik PRZYCZYNY_UZLA jest na sztywno zdefiniowany, natomiast 
UZASADNIENIE_AZLA jest w formie usługi? – ZUS przekaże odpowiedź. 

• Strona STORM wskazała na konieczność publikowania szczegółowej listy zmian w 
dokumentacji – ZUS weźmie to pod uwagę przy publikowaniu kolejnych wersji 
dokumentacji. 

• Forma obsługi płatników składek – Potwierdzono, że płatnicy składek dostęp do 
zwolnień uzyskują wyłącznie poprzez portal PUE. Mogą pobrać zwolnienia w formie 
plików XML lub dane ze zwolnień w formie pliku CSV. Na tym etapie nie jest 
przewidziane wystawienie usługi interfejsowej w tym zakresie. 
 

3. Dodatkowo przedstawiciele STORM poruszyli następujące zagadnienia: 
 

• Format dokumentów ZLA, AZLA, UZLA (w wersji elektronicznej) 

§ Przedstawiciel ZUS oświadczył, że prace nad rozwiązaniem są na tyle 
zaawansowane, że nie ma możliwości wprowadzania zmian w ramach bieżącej 
wersji rozwiązania (dotyczy to zarówno formatu dokumentów jak i usług 
sieciowych). 

§ Walidacja formatu danych po stronie aplikacji gabinetowych możliwa jest za 
pomocą szablonów XSD (odpowiednie szablony XSD zostały (lub zostaną) 
opublikowane w CRD - Centralne Repozytorium Dokumentów). 

§ Wersjonowanie formatów dokumentów odbywa się na poziomie wybranego 
schematu XSD (przykład poniżej) 
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• " <KEDU xsi:schemaLocation="http://www.zus.pl/2015/KED_ZLA_1 
ked_zla_1.xsd" wersja_schematu="1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://www.zus.pl/2015/KED_ZLA_1">-<naglowek.KEDU> 

o <program> 
§ <producent>AMG.net S.A.</producent> 
§ <symbol>eZLA</symbol> 
§ <wersja>1.0</wersja> 

o </program> 
• </naglowek.KEDU>" 

§ Słowniki: Kod powodu anulowania i Kod powodu usunięcia nie zostały opisane 
w specyfikacji -> Odp.: ZUS -> Istnieje możliwość pobrania listy dostępnych 
pozycji za pomocą usługi sieciowej. 

• Format dokumentów ZLA, AZLA, UZLA (w wersji papierowej) 

• W każdym przypadku pacjent może zażyczyć sobie wydruku papierowej 
wersji zaświadczenia (dokumentu ZLA). Dodatkowo w trybie 
alternatywnym, konieczne jest wcześniejsze wydrukowanie formularzy do 
ręcznego wypełnienia i późniejszej elektronizacji. W takich przypadkach 
dokument powinien być zgodny z opublikowanym w CRD (Centralnym 
Repozytorium Dokumentów) wzorem. 

o obecnie dokument opracowany jest w formacie A4 -> do 
rozważenia przez ZUS w przyszłości pozostaje kwestia zmiany 
formatu na mniejszy. Przedstawiciele STORM położyli duży nacisk 
aby obowiązującym formatem nie był A4 tylko format „recepty” 
ponieważ jest to podstawowy rodzaj papieru używanego przez 
lekarzy i nie będzie powodował ponoszenia dodatkowych kosztów 
związanych z zakupem drukarek dwu-podajnikowych lub 
dyskomfortu związanego z wymianą kartek w drukarce (recepta-
>druk ZLA) 

o Postać prezentacyjna dokumentu generowana jest na podstawie 
dokumentu XML i transformaty XSLT. 

• Podpis elektroniczny 

• Obowiązujący format podpisu elektronicznego dla dokumentów eZwolnień to 
Podpis XADES B - Otaczany. 

• Każdy dokument powinien zostać podpisany niezależnie. Oznacza to, że w 
najprostszym przypadku należy podpisać dwa dokumenty ORYGINAŁ 
(dokument dla ubezpieczyciela) i KOPIĘ (dokument dla płatnika składek - bez 
kodów choroby). Uwaga: Oryginał i kopia to dwa rożne dokumenty wystawiane 
dla innych odbiorców i o nieco innej zawartości, ponieważ kopia przeznaczona 
jest dla płatników składek i nie zawiera  kodu choroby ICD-10 . 
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• Usługi sieciowe 

• Nawiązywanie połączenia - Start sesji 

o uzyskiwanie  oświadczenia zawierającego m.in. token-> usługa 
pobierzOświadczenie 

o podpisanie oświadczenia przez lekarza (podpis kwalifikowany lub ePuap) 

o uzyskiwanie IdSesji àZaloguj podpisem (uwaga na czas ważności tokena -
> obecnie jest to około 30 min ale długość czasu nie została określona i 
może ulec zmianie) 

o Podtrzymywanie sesji poprzez wywoływanie usług nie rzadziej  niż raz na 
30 min (np. poprzez odpytanie o nr prawa wykonywania zawodu - brak 
dedykowanej usługi do przedłużenia czasu życia sesji) 

o Jest możliwe choć nie rekomendowane utrzymywanie wielu aktywnych 
sesji równoległych dla danego lekarza 

• Zamykanie sesji - po zakończeniu pracy z systemem usuwamy sesję lekarza (jeśli 
tego nie zrobimy sesja zostanie zakończona automatycznie po upływie 30 min braku 
aktywności) 

• Czy będzie usługa informująca o przerwach technicznych PUE ? Odp. ZUS: 
informacja taka jest publikowana na stronie internetowej ZUS. Na chwilę obecną 
nie jest przewidziane wprowadzenie usługi sieciowej zwracającej takie informacje. 

• Więcej uwag dotyczących usług sieciowych znajduje się w punkcie poświęconym 
prezentacji rozwiązania. 

• Prezentacja działania interfejsu - Prezentacja rozwiązania (działania usług sieciowych) 
została przeprowadzona „na żywo” w trybie manualnym z użyciem narzędzia SOAP UI 

§ Zaprezentowano  najczęstszy scenariusz - Wystawienie nowego zaświadczenia 
w trybie bieżącym (prezentacja w SOAP UI) - Lista wywoływanych usług 

• utworzenie sesji 

• pobranie identyfikatora dokumentu  

• nadanie numeru i serii dokumentu 

• wysłanie dokumentu 

• zakończenie sesji 

• plus dodatkowe usługi podpowiadające dane potrzebne do zbudowania 
struktury zwolnienia lekarskiego w KED ZLA 
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§ Strona Storm zgłosiła obawy o wydajność środowiska produkcyjnego w chwili 
rozpoczęcia pracy na pełną skalę. Odp. ZUS: na bieżąco monitoruje swoje 
środowiska i reaguje w sytuacjach mogących zagrozić dostępności usług.  

§ Pomimo, że środowisko nie było obciążone średni czas odpowiedzi usługi 
sieciowej wynosił około 4-5 sek. Aby przeprowadzić pełną transakcję należy 
wywołać minimum 4-5 usług co daje czas łączny oczekiwania na odpowiedź 
serwera od 16 do 25 sek. Jest to czas zdecydowanie niedopuszczalny ale być 
może tak zły wynik wynika z faktu, że rozwiązanie nie osiągnęło jeszcze 
gotowości do uruchomienia produkcyjnego. Strona ZUS zastrzegła, że pokaz 
odbywał się w oparciu o środowisko testowe, który równolegle było 
wykorzystywane do innych testów prowadzonych przez ZUS. 

• Problem wyników walidacji zwracanych przez PUE - Zgłoszono potrzebę uzupełnienia 
informacji dotyczącej błędu walidacji związanego z nakładającymi się okresami 
obowiązywania zwolnień lekarskich o pełną informację o początku i końcu okresu 
niezdolności do pracy oraz ewentualnie o dane lekarza wystawiającego. Odp. ZUS - Na 
obecnym etapie nie ma już takich możliwości jednak w przyszłości rozważone zostanie 
takie rozszerzenie funkcjonalności. 

• Inne reguły biznesowe i ograniczenia techniczne 

§ Czas życia tokena (używanego w czasie tworzenia sesji) to 40 min (jest to 
parametr i w uzasadnionym przypadku może ulec zmianie) 

§ Czas do zamknięcia sesji w przypadku braku aktywności to 30 min (jest to 
parametr i w uzasadnionym przypadku może ulec zmianie) 

§ Możliwe jest jednoczesne utrzymywanie więcej niż jednej sesji dla lekarza 

§ Obecnie używane papierowe bloczki zwolnień lekarskich funkcjonują poza 
systemem PUE 

§ Współistnienie zwolnienia papierowego i elektronicznego jest możliwe, jednak 
wypłata świadczenia nastąpi wyłącznie raz, za okres niezdolności do pracy. 

§ Lekarz ma możliwość dostępu do zwolnień lekarskich z okresu do 6 miesięcy 
wstecz (zwolnienia wystawione od 1 stycznia 2016) wraz z kodami chorób 
ICD-10 bez dodatkowych ograniczeń. Zwrócono uwagę na problem dostępu do 
danych wrażliwych i ochrony danych osobowych? - Przykład: Pacjent może nie 
życzyć sobie aby lekarz internista miał dostęp do kodów choroby stwierdzonych 
przez lekarza psychiatrę, jednak ustawowo lekarz ma zapewnione takie prawo. 

§ W czasie jednej transakcji wysyłamy dokumenty tylko jednego pacjenta 
(wyjątek od tej reguły stanowi tryb alternatywny). 

§ Tryb alternatywny - limit liczby dokumentów wystawianych w tym trybie to dla 
lekarza - 10 szt. (liczba ta jest parametrem i w uzasadnionym przypadku może 
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ulec zmianie). Sugestia - taką pulę należy zbuforować dla każdego lekarza aby 
w przypadku braku dostępności usługi istniała możliwość wystawiania 
zwolnień papierowych (konieczna jest późniejsza elektronizacja w trybie 
alternatywnym). W odróżnieniu do standardowej pracy w trybie alternatywnym 
w jednej transakcji możemy wysłać dokumenty (ZLA) dla wielu pacjentów. 

§ Kody choroby ewidencjonowane są z dokładnością do 3 znaków 
(uszczegółowienie kodu rozpoznania - dalsze pozycje - należy pominąć).  

§ Zadano pytanie o stosowaną przez ZUS wersję słownika ICD-10 oraz źródło 
tłumaczenia polskich nazw jednostek chorobowych.  
Odpowiedź: ZUS przygotował słownik w oparciu o dokumentację techniczną 
elektronicznej wersji Międzynarodowej klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych, Rewizja X, Tom I i III. 

§ Podpowiadanie danych płatnika dla ubezpieczonego działa tylko jeśli pacjent 
został już zgłoszony formalnie jako ubezpieczony do ZUS. W przeciwnym razie 
dane te należy uzupełnić manualnie. 

• Środowisko testowe 

§ Zasady dostępu i korzystania ze środowiska testowego zostaną opisane w 
dokumentacji i udostępnione w terminie późniejszym – w momencie 
udostępnienia środowiska testowego. 

§ Przygotowywane środowisko testowe to ograniczona kopia środowiska 
produkcyjnego. Oznacz to, że: 

• interfejs w postaci udostępnionych usług sieciowych pokrywa się ze 
specyfikacją, 

• nie jest to jednak pełnie środowisko ponieważ nie jest połączone z 
częścią podsystemów po stronie ZUS 

4. Uwagi ogólne 

Wiele zgłaszanych przez STORM uwag wynika z olbrzymiego doświadczenia praktycznego z 
wdrażania systemów informatycznych w ochronie zdrowia i dotyczyło  ergonomii i obaw o 
wydajności systemu eZLA. Perspektywa ZUS wynika w pierwszej kolejności z potrzeby 
zachowania spójności z regulacjami prawnymi, jak również traktowaniu lekarzy, płatników 
składek i ubezpieczonych jako równoprawnych klientów Zakładu. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na możliwość wprowadzania zmian wynikających z sugestii STORM jest cykl 
wytwórczy systemów informatycznych w ZUS. Obie strony widzą konieczność dalszej 
współpracy. 

5. Dalsza wymiana informacji pomiędzy STORM a ZUS realizowana będzie w komunikacji 
mailowej – w razie potrzeby strony zorganizują kolejne spotkanie. 

 
 


