ABC DLA BIZNESU – ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW
Szkolenie w ramach sieci współpracy z dnia 12.03.2018r.

materiały szkoleniowe dla uczestników

Konstytucja Biznesu – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie
firmy
Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie
przepisów dotyczących m.in. prowadzenia działalności czy kontaktu z instytucjami. Zmiany,
które wprowadza dokument dotyczą takich sfer i obszarów, jak m.in.:






relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
zakładanie firmy,
zawieszenie działalności,
zasady tworzenia prawa gospodarczego,
obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które
określi najważniejsze prawa i obowiązki przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności
gospodarczej.

Konstytucja Biznesu – jakie korzyści dla przedsiębiorców
1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik









Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych
wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.
Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności
konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.
Przyjazna interpretacja przepisów
Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.
Zasada proporcjonalności
Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie
mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.
Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej
skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa
przedsiębiorców.
Źródło:https://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/konstytucja-dlabiznesu/768236,Konstytucja-Biznesu-2018-korzysci-dla-przedsiebiorcow.html
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2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy
W ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność.


Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej
Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np.
dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie
przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba
jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.



Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm
Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne
przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia
działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to jest obecnie. Potem będzie mógł skorzystać
przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne,
które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę
zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu). Dowiedz się więcej o
rozliczaniu składki zdrowotnej w podatkach.

3. Przy zawieszaniu działalności


Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na
urlopie macierzyńskim czy wychowawczym
Obecnie nie można zawiesić działalności jeśli zatrudnia się pracowników. Dzięki
zmianom zaproponowanym w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie
firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (obecnie jedynie na 24
miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie
działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć
wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak obecnie).

4. W kontaktach z urzędami


Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców
Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób zrealizować
poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy
uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni
przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz
poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, email lub za pomocą innych środków komunikacji
Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia
załączników albo o gotowych do odbioru dokumentach.
 Stopniowa likwidacja REGON
Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.


5. Przy korzystaniu z pełnomocników
2



Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców - osoby fizyczne
Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie
równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

6. Przy działalności reglamentowanej


Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej
Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności
regulowanej. Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji.
Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru
uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki
przewidziane prawem.

7. Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców


Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy
tworzeniu prawa gospodarczego
Jest to m.in. zasada proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP,
zgodnie z którą, jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na
przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków
administracyjnych. Wprowadzone zostaną również m.in. zasady dążenia do unikania
nad-implementacji prawa UE oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.



Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

Napisane prostym językiem „poradniki" wyjaśnią, jak stosować najtrudniejsze przepisy.
Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania
objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i
Średnich Przedsiębiorców.

8. Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców


Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce
Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki
Konstytucji Biznesu, przepisy znajdą się w jednym dokumencie.

Źródło:https://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/konstytucja-dla-biznesu/768236,KonstytucjaBiznesu-2018-korzysci-dla-przedsiebiorcow.html

Kiedy Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać?
Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
prawdopodobnie w kwietniu 2018 r.

Wystawianie e-ZLA
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie,
nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być
wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą
wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
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Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem
certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego 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.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest
ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ułatwienia dla lekarzy
Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub
zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową.
Informacja dla lekarzy wystawiających elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA)
dla rolników
Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz 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 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). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich
wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika
ZUS.
System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację
leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o
skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi
automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i
przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza
orzecznika ZUS.
Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Jeśli lekarze
wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie będą musieli dostarczać zwolnień do
ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie też potrzeby pobierania w placówkach
ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.
Uwaga!
Wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty
domowej.

Bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA
Certyfikat z ZUS jest ważny przez 5 lat – po upływie tego okresu można wnioskować o jego
ponowne wydanie. Lekarz może podpisać certyfikatem z ZUS nie tylko e-ZLA, ale również
kilka innych dokumentów:
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ZUS FZLA (wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń
lekarskich),
AZLA (anulowanie zwolnienia),
UZLA (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do
wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego),
ZUS PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).

Lekarz może wysłać wniosek o certyfikat na portalu PUE ZUS. Otrzyma go w ciąg kilku
minut.
Certyfikat trzeba pobrać z portalu PUE ZUS. Robi się to tylko raz. Certyfikat można
zachować w komputerze lub przenieść na nośnik zewnętrzny (np. pendrive).
Aby podpisywać e-ZLA (i inne dokumenty) certyfikatem z ZUS, musi być on dostępny na
urządzeniu, na którym się je wystawia. Ten sam certyfikat można zainstalować na wszystkich
urządzeniach, z których się korzysta.
W trakcie podpisywania e-ZLA (i innych dokumentów) tym certyfikatem, trzeba podać hasło.
Lekarz sam je sobie ustala.

Filmy instruktażowe
Lekarze mogą skorzystać z 6 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego
zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich, bo
pokazują nowe funkcjonalności PUE ZUS.
Zanim lekarz skorzysta z możliwości wystawiania e-ZLA powinien założyć profil na PUE.
Szczegółowy opis rejestracji, logowania i ustawiania profilu na PUE znajduje się w ulotce
(Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu).

Korzyści dla pracodawców
Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego
pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.
Uwaga!
Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych
do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do
zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.
Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia
wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną
wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.
Najczęściej zadawane pytania - pracodawcy.

Mniej obowiązków dla pacjentów
Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w
przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą). Nie musi już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać
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się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy
znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.
Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie
zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego
czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest natomiast przesłanie
(złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym
ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić
korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć
pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.
Uwaga!
Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE
Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne
przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia.
Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.
O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system - wyświetli
komunikat. Jest to także oczywiste dla pracownika. Płatnicy nieposiadający profilu na PUE
musieli bowiem poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca
grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia
2016 r.
Nowych ubezpieczonych (np. pracowników) płatnik składek (np. pracodawca),
nieposiadający profilu na PUE ZUS, musi poinformować w pierwszym dniu podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo
zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.
Jeśli płatnik składek, który mimo braku obowiązku posiadania profilu na PUE ZUS, założy
taki profil, powinien w terminie 7 dni od dnia jego utworzenia poinformować ubezpieczonego
(w formie pisemnej) o ustaniu ciążącego na nim obowiązku dostarczania mu wydruku
zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na
formularzu wydrukowanym z systemu.

Wydruk e-ZLA
Wydruk wystawionego przez lekarza zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest przekazywany
ubezpieczonemu:
 gdy z informacji udostępnionych na profilu lekarza na PUE ZUS wynika, że płatnik
składek (np. pracodawca) nie posiada profilu na PUE ZUS,
 na żądanie ubezpieczonego nawet, jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny
płatnika składek na PUE ZUS.
Płatnik składek, który nie ma profilu na PUE ZUS otrzymuje wydruk zaświadczenia
lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ubezpieczonego (także wtedy, gdy nie jest płatnikiem
zasiłku). Nie dotyczy to osób:
 prowadzących działalność pozarolniczą oraz osób z nimi współpracujących,
 duchownych,
 których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu tytułu
ubezpieczenia,
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podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u
pracodawcy zagranicznego niemającego siedziby w Polsce,

które dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS.
Uwaga!
Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.
Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w
formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.

Gdy nie masz dostępu do Internetu
Przepisy przewidują wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z
systemu. Jest tak, gdy wystawienie e-ZLA nie jest możliwe - w szczególności w razie braku
połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej) lub braku możliwości
uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz ma możliwość
skorzystania z formularzy zaświadczeń lekarskich wydrukowanych wcześniej z systemu.
Każdy wydrukowany przez lekarza formularz ma identyfikator (serię i numer) i jest
zarejestrowany w systemie.
W dniu badania lekarz przekazuje pacjentowi (ubezpieczonemu) takie zaświadczenie z jego
pieczątką i podpisem. Zaświadczenie to pacjent (ubezpieczony) musi przekazać płatnikowi
składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.
Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu lekarz
musi je wprowadzić do systemu. Lekarz ma obowiązek przekazać zaświadczenie lekarskie
wystawione w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu 3 dni roboczych od
wystawienia zaświadczenia na formularzu wydrukowanym z systemu. E-ZLA powinno
zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu na formularzu wydrukowanym z
systemu oraz numer statystyczny choroby. Jeżeli wprowadzenie do systemu i przekazanie eZLA w terminie 3 dni nie będzie możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu),
lekarz przekazuje je nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ustania przyczyn, które
uniemożliwiają przekazanie zaświadczenia.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień
Gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi wcześniejszą datę ustania niezdolności
do pracy niż określona w e-ZLA to wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K. Jest ono
traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Dokumentowanie prawa do zasiłków
Dokumentami, które stwierdzają czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub
konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym
członkiem rodziny są:



zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),
zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty
zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego e7



ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to
zaświadczenie do systemu,
wydruk e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli
płatnik składek nie ma profilu na PUE ZUS lub na wniosek ubezpieczonego, nawet
jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

Błąd w e-ZLA
Gdy w e-ZLA zostanie popełniony błąd, lekarz w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego
ustalenia albo otrzymania o nim informacji stwierdza nieważność wystawionego
zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.
Lekarz przekazuje elektronicznie do ZUS:
informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd, albo
informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (zawierające identyfikator i datę
jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu, uwierzytelnione z wykorzystaniem
kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP).
Gdy przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i
ewentualnie nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w terminie 3dni roboczych nie jest
możliwe, lekarz musi wykonać ten obowiązek nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od
ustania przyczyn, które uniemożliwiały przekazanie tej informacji lub zaświadczenia
lekarskiego e-ZLA.
Uwaga!
Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, pacjentowi (ubezpieczonemu).
Jeżeli z informacji udostępnionej na profilu lekarza na PUE ZUS wynika, że płatnik składek
ubezpieczonego (np. pracodawca) nie ma profilu na PUE ZUS, informację o stwierdzeniu
nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym błąd został popełniony (albo tę
informację wraz z wydrukiem nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA), lekarz przekazuje
ubezpieczonemu (np. pracownikowi). Informuje go jednocześnie o obowiązku dostarczenia
tych dokumentów płatnikowi składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż następnego dnia po dniu otrzymania
informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd (albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego eZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA)
udostępnia bezpłatnie na profilu PUE płatnika składek:
informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, w
którym został popełniony błąd,
nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby)
płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim e-ZLA.
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Przy ustalaniu, czy e-ZLA wydane w miejsce zaświadczenia lekarskiego, w którym został
popełniony błąd zostało wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
brana jest pod uwagę data wystawienia zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został
popełniony błąd.
Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do zasiłku (np. dotyczy okresu
niezdolności do pracy) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu
czy kod literowy), ZUS z urzędu wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego
wysokości.

Zwolnienia w dotychczasowej - papierowej formie
Do końca czerwca 2018 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według
dotychczas obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, musi poinformować
pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy
ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) 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).
Źródło:https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczeniachorobowe/767990,Elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-eZLA-od-1-lipca-2018-r.html
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