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W przypadku nieustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą
�mierci przedsiębiorcy umowy o pracę wygasają z upływem
30 dni od dnia jego �mierci. Możliwe jest jednak kontynuowanie
stosunk�w pracy na podstawie dwustronnego porozumienia.
Drugą stroną porozumienia jest zarządca sukcesyjny, a w jego
braku – stosowna osoba uprawniona.
Paulina Zawadzka-Filipczyk, czytaj w tek�cie na s. 108.

E-zwolnienia, czyli e-ZLA,
mają zacząć obowiązywać z dniem 1.12.2018 r1.
Odpowiednio przygotowani do zmian pracodawcy
odczują znaczne ułatwienia w pracy działów
kadrowo-płacowych, zaś pracownicy będą bezpieczniejsi.
Cezary Karolczyk

F

unkcjonujące od 1.01.2016 r. elektronicz- między lekarzem, ZUS-em a zatrudniającym
ne zwolnienia lekarskie nie cieszyły się pracowników przedsiębiorcą. Konto – profil
dotąd wielką popularnością. Według w portalu można założyć dla osoby fizycznej,
ZUS-u na koniec kwietnia 2018 r. e-zwolnienia dlatego pracodawca musi wyznaczyć konkretstanowiły nieco mniej niż 3 proc. wszystkich ną osobę z działu kadrowo-płacowego odpowiedzialną za obszar
zwolnień lekarskich2.
e-zwolnień, tj. pobiePrzygotowywana od
Według ZUS-u na koniec
ranie danych z PUE
stycznia 2016 r. rei wysyłanie danych
wolucja w „rozliczakwietnia 2018 r. e-zwolnienia
do PUE.
niu choroby” ciąstanowiły nieco mniej niż
Warto, celem autogle jeszcze sprawia
matyzacji i zwiękkłopoty lekarzom
szenia bezpieczeńi przedsiębiorcom.
stwa (szczególnie od
Żeby być w pełni
czasu wejścia w żygotowym na udział
wszystkich zwolnie�
cie RODO), przygow masowej obsłudze
lekarskich.
tować funkcjonujący
e-ZLA, warto wyjuż w przedsiębiorpróbować jego możliwości już teraz, tym bardziej że wiąże się to stwie program kadrowo-płacowy do pobierania i archiwizowania e-ZLA. Rzecz o tyle ważz czynnościami wdrażającymi.
PUE ZUS3 – założenie konta na portalu: na, że dotyczy danych szczególnej kategorii
pracodawca będzie zobowiązany do pobiera- (dane o zdrowiu pracowników) i kwestii wynia otrzymanych ZLA z platformy PUE ZUS. płat świadczeń chorobowych, czyli bezpiePlatforma http://www.zus.pl/pue pośredniczy czeństwa finansowego pracowników firmy.

3 proc.
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1
Stan na 14.06.2018 r. na
podstawie informacji od MRPiPS,
Elżbieta Rafalska, konferencja
z 27.04.2018 r., Ustawa o zmianie
ustawy o usługach zaufaniu
i identyfi kacji elektronicznej.
2
Patrz: https://superbiz.se.pl/
wiadomosci/e-zwolnieniapozniej-niz-zakladano-aazxMu-XEqm-KSQv.html
(dostęp: 26.07.2018 r.).
3
Patrz: http://www.zus.pl/pue
(dostęp: 26.07.2018 r.).
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Wyeksportowane z zusowskiej platformy dokumenty będą przecież dowodami na przysługujące świadczenia.

Ubezpieczeń Społecznych. Do platformy PUE
ZUS można wyeksportować taki plik z programu kadrowo-płacowego.

Mniej pracy dla działu kadr

Zwolnienie w papierze
– tylko wyjątki

Automatyzacja procesu obsługi zwolnień lekarskich, prócz ograniczenia wielości czynności Obowiązek e-ZLA oznacza, że lekarze będą
i skrócenia czasu obsługi, będzie bezpieczniej- musieli wystawiać je w formie elektronicznej.
sza. E-zwolnienia eliminują możliwości popeł- Wyjątek stanowić będą sytuacje, gdy zabraknie
nienia błędów takich jak: niedostarczenie zwol- dostępu do Internetu.
W przypadku gdy pracodawca nie będzie
nienia lekarskiego, dostarczenie z opóźnieniem
czy pominięcie zwolnienia lekarskiego przy miał założonego profilu na platformie PUE
rozliczaniu listy płac. Wszyscy wiemy, że chory ZUS, a tym samym możliwości pobierania
e-zwolnień, przepipracownik nie zawsze
sy art. 55a ust. 6 i 7
ma głowę lub odpoObowiązek
ustawy z 25.06.1999 r.
wiednie wsparcie roo świadczeniach piedziny, aby zgodnie
niężnych z ubezpiez prawem dostarczyć
czenia społecznego
zwolnienie lekarskie
oznacza, że lekarze
w razie choroby i mamożliwie jak najszybcierzyństwa (Dz.U.
ciej. System dostarczy
będą musieli wystawia� je
z 2017 r. poz. 1368)
je od razu i… na pewprzewidują konieczno nie zapomni.
w formie elektronicznej.
ność wydruku zaE-zwolnienia oznaWyjątek
stanowi�
będą
świadczenia lekarczają więc dla działów
skiego z systemu telekadrowych mniej kosytuacje, gdy zabraknie
informatycznego. Taki
rekt oraz skrócenie
dostępu
do
Internetu.
papierowy wydruk
obiegu dokumenbędzie ważny tylko
tów. Ponadto historia
zwolnień lekarskich, która będzie dostępna na z podpisem i pieczęcią lekarza. Ponadto na przedplatformie, stanowi dla przedsiębiorcy zabez- siębiorców bez założonego w PUA ZUS profilu
pieczenie, że zwolnienia zostały uwzględnione nakłada się dodatkowe zadania. Muszą poinformować pracownika pisemnie o konieczności
w systemie płacowym.
dostarczenia do działu kadrowo-płacowego wydruku takiego zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie
Lepsza kontrola
z przepisami firma musi tę czynność wykonać
Platforma umożliwi przedsiębiorcy złożenie w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu
wniosku o kontrolę prawidłowości wystawie- chorobowemu przez pracownika. Jeśli sytuacja
nia zwolnienia. Zdarzają się sytuacje naduży- ta ulegnie zmianie, pracodawca powinien poinwania zwolnień przez pracownika – platforma formować o tym pracownika również w formie
skraca ścieżkę postępowania i zmniejsza liczbę pisemnej w ciągu siedmiu dni.ࢂ
niezbędnych dla procedury czynności.

e-ZLA

Cezary Karolczyk

Plus dla małych
Jeśli dana firma zatrudnia poniżej 20 pracowników (nie jest płatnikiem zasiłków), będzie także mogła za pośrednictwem platformy przesyłać druki ZUS Z-3 do Zakładu
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jest business expertem HR & payroll
w ﬁrmie Sage, z kt�rą związany jest
od 11 lat. Łączy wyzwania stawiane
przez polskie otoczenie prawne
z oczekiwaniami klient�w.
Zrealizował ponad 20 tys. godz.
konsultacji w działach HR kilkuset ﬁrm w Polsce,
uczestnicząc w ponad 100 projektach wdrożeniowych.
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