Lębork, dnia 24-11-2015r.

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem od 01.01.2016r. zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej został nałożony
na płatników składek obowiązek założenia za pomocą systemu teleinformatycznego ZUS do 31.12.2015 profilu
informacyjnego płatnika.
UWAGA: Z obowiązku tego są zwolnieni płatnicy, którzy nigdy nie rozliczali składek za więcej niż 5 osób.
Aby rozpocząć korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych konieczne jest:
1) Udzielenie pełnomocnictwa:
a) Płatnik składek będący osobą fizyczną: zakłada profil na siebie lub udziela pełnomocnictwa innej osobie
fizycznej
b) Płatnik składek będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
musi udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu zaufanemu pracownikowi.
UWAGA: Pracodawca składa pełnomocnictwo wystawione na wyznaczonego pracownika w terenowej jednostce ZUS
(osobiście lub za pośrednictwem poczty)
2) Założenie profilu osobistego na PUE: Osoba wyznaczona przez pracodawcę zoobowiązana jest do założenia profilu
osobistego na PUE
3) Wizyta w ZUS z dowodem osobistym i pełnomocnictwem w celu aktywacji profilu osobistego i dołączeniem do
naszego profilu, profilu płatnika

Wystawienie
pracownikowi
pełnomocnictwa
(druk ZUS -PEL)

Założenie przez
pracownika
profilu
osobistego

Wizyta w ZUS w
celu aktywacji
profilu
osobistego*

* Nie dotyczy osób posiadający podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym

UWAGA: W związku z tym, że jest to profil osobisty (należący do konkretnej osoby fizycznej) nie ma możliwości
a by w razie nieobecności inny pracownik posiadał dostęp do e-zwolnień. Dlatego zalecane jest wyznaczenie
min. 2 pracowników – każdy posiada swój osobisty profil PUE.
I.

Zasady doręczania zaświadczeń lekarskich do płatników składek

Doręczanie zaświadczenia lekarskiego będzie następowało przez:
1) Skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika składek
2) W formie wydruku zaświadczenia, które będzie dostarczane przez ubezpieczonego, – gdy płatnik składek nie ma
obowiązku założenia profilu
3) W formie zaświadczenia papierowego w szczególnych sytuacjach
UWAGA: okres przejściowy wystawiania zaświadczeń w formie papierowej – do 31.12.2017
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ZUS udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika
składek, bez kodu choroby, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.
UWAGA: system teleinformatyczny na chwilę obecną nie informuje o wystawieniu e-zwolnienia lekarskiego.
Pracodawca zobowiązany jest sam regularnie sprawdzać skrzynkę podawczą PUE.
II.

Nowy obowiązek płatnika do 5 osób

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek, informuje ubezpieczonego w formie pisemnej:
a.

Nowy pracownik: w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczenia
mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego
wydrukowanego z systemu teleinformatycznego.
b. Obecny pracownik: do 31.01.2016

III.

Profil informacyjny płatnika

Po zalogowaniu na PUE w Menu na zakładce Płatnik: ”Dokumenty i wiadomości” widoczne będą funkcje:
1) „Dane o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich”
2) „Złóż wniosek o kontrolę zaświadczenia”

UWAGA: Dla potrzeb rozliczeń kadrowo-płacowych w naszym biurze pracodawca zobowiązany jest
dostarczyć wydruk zaświadczenia lekarskiego z systemu PUE.
IV.

Metody zakładania profilu osobistego na PUE
WWW.PUE.ZUS.PL
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KROK 1
Po kliknięciu przycisku [Zarejestruj profil] przejdziesz na stronę z regulaminem portalu. Przeczytaj go uważnie.
Aby założyć konto, musisz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaznacz 2
kwadraty w dolnej części okna. Jeśli zaznaczysz 3, wyrazisz dodatkowo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji o ubezpieczeniach społecznych i bieżącej działalności ZUS.
Zaznacz zgody i kliknij przycisk [Załóż proﬁl].
KROK 2
Na tym etapie wybierasz sposób rejestracji. Jeśli posiadasz certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP, to
możesz za pomocą certyfikatu lub podpisu ePUAP zarejestrować i zaufać (uwierzytelnić) konto.
Jeśli nie, zarejestruj profil niezaufany i udaj się do jednostki ZUS, aby go zaufać (uwierzytelnić).
Dostęp do PUE zostanie aktywowany
KROK 3
Rozpocznij korzystanie z PUE
UWAGA:, Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, skontaktuj się z nami.
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