
Nowa metoda autoryzacji eZLA



Projektowana regulacja prawna

Projektowane przepisy wprowadzają możliwość podpisania wskazanych w

ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem

sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w

systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych.



Projektowana regulacja prawna

wprowadzenie alternatywnej metody podpisywania elektronicznych

zaświadczeń lekarskich (eZLA),

wprowadzenie alternatywnej metody podpisania informacji o stwierdzeniu

nieważności zaświadczenia lekarskiego (AZLA),

wprowadzenie alternatywnej metody podpisywania składanego przez lekarza

w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenia, że lekarz zobowiązuje

się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy

i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów

o ochronie danych osobowych (FZLA)

wprowadzenie alternatywnej metody podpisywania przez lekarza orzecznika

ZUS zaświadczenia zmieniającego datę niezdolności do pracy w wyniku

przeprowadzonej kontroli (ZLA K)

wprowadzenie alternatywnej metody podpisywania wniosku w sprawie

przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego



Projektowana regulacja prawna

Ważne terminy:

1 grudnia 2017 r. wejście w życie przepisów dopuszczających stosowanie

dodatkowej metody podpisywania dokumentów elektronicznych

30 czerwca 2018 r. ostatni dzień obowiązywania okresu, w którym możliwe

jest wystawianie zaświadczeń lekarskich w dotychczas obowiązującej postaci

papierowej

1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie tylko w postaci elektronicznej



Zwolnienia lekarskie dziś - statystyka

Miesiąc
Forma papierowa 

(ZUS ZLA)
Forma elektroniczna 

(eZLA)
styczeń 2016 r. 1 827 624 14 377

luty 2016 r. 2 279 006 28 594

marzec 2016 r. 2 343 960 36 368

kwiecień 2016 r. 1 928 425 34 092

maj 2016 r. 1 653 390 27 047

czerwiec 2016 r. 1 781 530 34 840

lipiec 2016 r. 1 520 730 32 860

sierpień 2016 r. 1 571 659 37 609

wrzesień 2016 r. 1 798 503 47 571

październik 2016 r. 2 102 065 61 449

listopad 2016 r. 2 025 261 61 289

grudzień 2016 r. 2 123 228 69 621

styczeń 2017 r. 2 478 731 93 215

luty 2017 r. 2 331 990 90 574

marzec 2017 r. 2 249 248 92 655

W 2016 r. 145 tys. lekarzy posiadało upoważnienie do wystawiania zwolnień

Liczba lekarzy wystawiających eZLA – 4 483 (marzec 2017)

Liczba lekarzy, którzy posiadają profil na PUE ZUS - 29 986 (marzec 2017)

Liczba eZLA od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 762 161

Miesiąc
Aplikacje

gabinetowe (eZLA)
wrzesień 2016 r. 39

październik 2016 r. 386

listopad 2016 r. 526

grudzień 2016 r. 999

styczeń 2017 r. 1884

luty 2017 r. 1818

marzec 2017 r. 2584

suma 8236



eZLA - dziś

Elementy niezbędne do wystawienia elektronicznego zaświadczenia 

lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy: 

• Zaufany profil na PUE ZUS

• Zalogowanie do systemu ZUS

• Podpisanie eZLA

PUE ZUS

• Uzyskanie dostępu do wystawiania eZLA (podpisanie oświadczenia 
przy nawiązaniu sesji)

• Podpisanie eZLA

Aplikacja gabinetowa



Autoryzacja eZLA - dziś

Dostępne metody (portal PUE ZUS, aplikacje gabinetowe):

elektroniczny podpis kwalifikowany

podpis potwierdzony profilem zaufanym (PZ)



Autoryzacja eZLA – podpis kwalifikowany



Autoryzacja eZLA – profil zaufany PZ

sms



Autoryzacja eZLA – nowa metoda  

certyfikat ZUS

Rozwiązanie polega na udostępnieniu lekarzom certyfikatów

wygenerowanych przez ZUS. Lekarz posiadający profil na PUE ZUS raz na

jakiś czas (w zależności od okresu ważności certyfikatu – 2–3 lata) będzie

musiał pobrać (z PUE ZUS) i zainstalować certyfikat na urządzeniu, na

którym wystawia elektroniczne zwolnienia. W celu podpisania zwolnienia

lekarz każdorazowo będzie podawać PIN do certyfikatu.



Autoryzacja eZLA – nowa metoda  

certyfikat ZUS

Lekarz posiada profil na 

PUE ZUS

Z profilu PUE ZUS lekarz 

pobiera certyfikat 

wystawiony przez ZUS

Na urządzeniu, na którym 

wystawia eZLA, instaluje 

certyfikat

Lekarz wystawia eZLA na 

portalu PUE ZUS lub w 

aplikacji gabinetowej

Lekarz podpisuje eZLA

certyfikatem 

wystawionym przez ZUS 

poprzez potwierdzenie 

transakcji kodem PIN

Certyfikat wystawiony 

przez ZUS może być 

wykorzystany do 

podpisania 

oświadczenia przy 

nawiązaniu sesji 

w aplikacjach 

gabinetowych

Certyfikat wystawiony 

przez ZUS może być 

wykorzystany do 

podpisania 

oświadczenia przy 

nawiązaniu sesji 

w aplikacjach 

gabinetowych



Wymagania związane z wdrożeniem 

certyfikat ZUS

Po stronie lekarza:

lekarz musi posiadać profil na PUE ZUS

certyfikat dostarczony przez ZUS musi być zainstalowany na 

każdym urządzeniu, na którym lekarz wystawia zwolnienia

Po stronie producentów aplikacji gabinetowych:

dokonanie odpowiednich zmian w aplikacjach gabinetowych

Po stronie ZUS:

rozszerzenie zakresu działania Centrum Certyfikacji 

funkcjonującego w ZUS

wygenerowanie certyfikatów

dokonanie odpowiednich zmian w PUE ZUS

dokonanie odpowiednich zmian w interfejsie dla aplikacji 

gabinetowych



Autoryzacja eZLA – nowa metoda 

dedykowana aplikacja mobilna

Polega na umożliwieniu lekarzom potwierdzenia wysyłki każdego e-ZLA przy

pomocy urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet z systemem operacyjnym

Android, iOS, Windows), na którym funkcjonowała będzie dedykowana

aplikacja zintegrowana z PUE ZUS.

Aplikacja – po uprzednim zalogowaniu się do niej np. przez znane tylko

lekarzowi hasło/PIN – będzie wyświetlała informacje dot. wystawianego e-

ZLA (pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, że dana operacja dotyczy

wystawianego zwolnienia) oraz będzie umożliwiała potwierdzenie wysyłki

zwolnienia do ZUS.

Urządzenie mobilne będzie musiało być wcześniej powiązane z profilem

lekarza w PUE ZUS przy użyciu minimum dwóch unikatowych cech, tj. IMEI

urządzenia i numeru telefonu lub numeru karty SIM. Powiązanie będzie

następowało poprzez rejestrację urządzenia w PUE ZUS.



Autoryzacja eZLA – nowa metoda 

dedykowana aplikacja mobilna

Lekarz posiada profil na 

PUE ZUS

Lekarz posiada 

urządzenie mobilne z 

dostępem do Internetu 

i  zarejestrował je na 

PUE ZUS

W urządzeniu 

mobilnym lekarz 

instaluje dedykowaną 

wytworzoną przez ZUS 

aplikację

Lekarz wystawia eZLA

na portalu PUE ZUS lub 

w aplikacji gabinetowej

Lekarz wybiera jako 

sposób podpisania eZLA

potwierdzenie za 

pomocą aplikacji 

mobilnej

Lekarz loguje się do 

aplikacji mobilnej przez 
znane tylko lekarzowi 

hasło/PIN

Aplikacja wyświetli  

informacje dot. 

wystawianego e-ZLA

W aplikacji lekarz 

potwierdzi wysyłki 

zwolnienia do ZUS

Aplikacja może być 

wykorzystana do 

potwierdzenia

oświadczenia przy 

nawiązaniu sesji 

w aplikacjach 

gabinetowych

Aplikacja może być 

wykorzystana do 

potwierdzenia

oświadczenia przy 

nawiązaniu sesji 

w aplikacjach 

gabinetowych



Wymagania związane z wdrożeniem

dedykowana aplikacja mobilna
Po stronie lekarza:

lekarz musi posiadać profil na PUE ZUS

lekarz musi posiadać urządzenie mobilne typu smartfon/tablet

lekarz musi posiadać na urządzeniu mobilnym dostęp do 

Internetu,

powiązania urządzenia z profilem lekarza na PUE ZUS,

Po stronie producentów aplikacji gabinetowych:

dokonanie odpowiednich zmian w aplikacjach gabinetowych

Po stronie ZUS:

wytworzenia dedykowanej aplikacji mobilnej

dokonanie odpowiednich zmian w PUE ZUS

dokonanie odpowiednich zmian w interfejsie dla aplikacji 

gabinetowych



Wybór nowej metody autoryzacji

Na informację o Państwa rekomendacji czekamy do 19 maja 2017 r.

Należy ją przesłać na adres aneta.dabrowska@zus.pl

Wybrana nowa metoda autoryzacji będzie dotyczyć wszystkich

wskazanych w zmienianych przepisach dokumentów elektronicznych

podpisywanych przez lekarzy.



Dziękuję za uwagę


