
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Ulga na start” 

 

        04 października 2018 r. godz. 11.00 – 13.00 

 

Zakres spotkania: 

 

• Ulga na start 
Planujesz rozpocząć działalność? 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy, które tworzą 

„Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzają zmiany w ubezpieczeniach społecznych 

 i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz 

pierwszy bądź po długiej przerwie. 

 

Na czym polega „ulga na start” 

Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą i: 

 

•podejmiesz ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy 

kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej, 

•nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 

osoba wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności 

wchodzące w zakres wykonywanej działalności, 

 

będziesz mógł skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku 

ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności 

gospodarczej. 

 

Z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej. 

 

• 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 listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać 

wyłącznie zwolnienia elektroniczne. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

• PUE – ZUS przez Internet 
PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego 

generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych  

i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na 

wizytę w ZUS. 

 

Co załatwisz przez PUE? 

 

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do 

ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość 

emerytury. 

Płatnik składek może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, zobaczyć zestawienie deklaracji i 

wpłat (mali i średni płatnicy mogą dodatkowo wygenerować i wysyłać do ZUS dokumenty 

ubezpieczeniowe). 

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych 

świadczeniach, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. 

Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione 

zaświadczenia ZUS ZLA. 

 

Podczas spotkania oferujemy Państwu możliwość założenia profilu  

na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Prosimy o zabranie 

dokumentów tożsamości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


