
Prezentacja funkcjonalności elektronicznych 
zwolnień lekarskich (eZLA) w kontekście Aplikacji 
Gabinetowych 

27 listopad 2015 



Plan spotkania 

  

1. Przedstawienie zakresu dokumentacji publikowanej na 
http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=624 , czyli  „Wymagania dla oprogramowania 
interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)” 
 

2. Prezentacja interfejsów dla Aplikacji Gabinetowych 
 

3. Pokaz funkcjonowania interfejsów dla Aplikacji Gabinetowych na żywo z 
wykorzystaniem narzędzia SoapUI 
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Dokumentacja 

  

Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe 
(e-Zwolnienia) (ważna od 14.09.2015r.) 
Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych 
Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.0 [1 617 KB] 
załączniki: 

Załącznik 1 – Reguły walidacji dokumentów FZLA i PR-4, [612 KB] 
Załącznik 2 – Lista błędów walidacji dokumentów KED ZLA, [302 KB] 
Załącznik 3 – Lista błędów wywołania usług, [ 296 KB] 
Załącznik 4 – Sposób uzupełniania treści dokumentów KED ZLA dla elektronizacji błędnie  
  wypełnionego zaświadczenia, [335 KB] 
Załącznik 5 – WSDL usług dla aplikacji gabinetowych, [9 KB] 
Załącznik 6 – Przykłady dokumentów KED ZLA do rozdziału 3.4 dokumentu głównego. [126 KB] 

 
Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji 
Gabinetowych 

Dokument ZLA – plik ZUS_ZLA.zip, [18 KB] 
Dokument UZLA – plik ZUS_UZLA.zip, [13 KB] 
Dokument AZLA – plik ZUS_AZLA.zip, [12 KB] 
Dokument TZLA – plik ZUS_TZLA.zip, [204 KB] 
Wzór wniosku FZLA w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, 
Wzór wniosku PR-4 w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. 
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Dokument główny 

  

Specyfikacja interfejsów dla Aplikacji Gabinetowych obejmuje: 
 
1. Opis struktury dokumentów elektronicznych KED_ZLA 

 
2. Opis przypadków biznesowych - rozpoznawanych i obsługiwanych przez walidację i 

wysyłkę dokumentów 
 

3. Opisy  i diagramy sekwencji  procesów - ukazujące sekwencje wywoływanych operacji 
usługi udostępnianej przez PUE na potrzeby Aplikacji Gabinetowych 
 

4. Przypadki biznesowe z przykładami KED_ZLA 
 

5. Opis udostępnionych usług i operacji 
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Załączniki 

  

Załącznik 1 – Reguły walidacji dokumentów FZLA i PR-4 
 
Załącznik 2 – Lista błędów walidacji dokumentów KED ZLA 
 
Załącznik 3 – Lista błędów wywołania usług 
 
Załącznik 4 – Sposób uzupełniania treści dokumentów KED ZLA 
  dla elektronizacji błędnie wypełnionego   
  zaświadczenia 
Załącznik 5 – WSDL usług dla aplikacji gabinetowych 
 
Załącznik 6 – Przykłady dokumentów KED ZLA do rozdziału 3.4  
  dokumentu głównego 
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Prezentacja interfejsów dla Aplikacji Gabinetowych 

  

Plan prezentacji: 
 
1. Co umożliwiają udostępnione interfejsy? 
2. Logowanie – usługi pobierz Oświadczenie i zaloguj Podpisem 
3. Wystawienie eZLA, czyli  „Przypadek wystawienia nowego zaświadczenia” – tryb 

bieżący 
 a. budowanie KEDU 
 b. podpisanie dokumentów  
 c. wysłanie dokumentów 
 d. weryfikacja eZLA (usługą i na pue.zus.pl) 
 e. usuwanie sesji 
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Interfejsy dla Aplikacji Gabinetowych 

  

Interfejsy umożliwiają lekarzom, korzystającym z Aplikacji Gabinetowych: 
 
- obsługę procesu wystawiania Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) w trybie bieżącym, czyli 

tworzonych w Aplikacji Gabinetowej przy ciągłym dostępnie do Internetu i WebService 
PUE) 

 
- obsługę procesu wystawienie Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) w trybie alternatywnym, 

czyli poprzez zarezerwowanie dla lekarza określonych numerów ZLA celem ich 
wydrukowania w postaci formularzy papierowych i wypełnienia poza Aplikacją 
Gabinetową bez ciągłego dostępu do Internetu i WebService PUE. 
 

- obsługę procesu anulowania Zaświadczeń Lekarskich – AZLA 
 

- pobieranie informacji o zaświadczeniach lekarskich w kontekście lekarza i pacjenta 
 

- obsługę unieważniania niewykorzystanych druków ZLA (uprzednio zarezerwowanych na 
potrzeby trybu alternatywnego) – UZLA. 
 

- obsługę składania wniosków ZUS-PR-4 i ZUS-FZLA 
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Logowanie 
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Wystawienie eZLA 
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Jak wygląda KED ZLA? 
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Jak wygląda KED ZLA podpisane? 
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Walidacja eZLA 
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Usługa - wyslijDokumenty 
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Weryfikacja 
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Usuwanie sesji 
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Dziękujemy za uwagę 


