Składanie do ZUS druku ZUS Z-15 przez internet
Jeśli zachoruje nasze dziecko lub inny członek rodziny, mamy prawo do zwolnienia i zasiłku
opiekuńczego. Wniosek do uzyskania tego zasiłku składamy na formularzu ZUS Z-15. Dokument
ten możemy wysłać do ZUS przez internet.
Wszystkie informacje o zasiłku opiekuńczym znajdziecie na stronie ZUS
(http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=433). Ten zasiłek przysługuje wszystkim osobom
objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Zasiłek
przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez:
● 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem
do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, albo
● 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku
ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu
sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie
lekarskie (ZUS ZLA). Ponadto konieczne będzie przekazanie do ZUS wspomnianego druku Z-15.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą to zrobić samodzielnie i tutaj może
się przydać platforma usług elektronicznych ZUS.

Składanie wniosku ZUS Z-15 przez PUE ZUS - krok po kroku
Krok 1: Po zalogowaniu na konto ZUS wchodzimy w zakładkę “e-Urząd”.

Krok 2: W zakładce “e-Urząd” korzystamy z możliwości logowania się do platformy PUE ZUS.
Klikamy w przycisk “Przejdź do portalu PUE ZUS”.

Krok 3: System banku poprosi nas o podanie kodu jednorazowego. Należy podać kod, np. i
kliknąć “Wykonaj”.

Krok 4: Po podaniu kodu jednorazowego pojawia się okienko, w którym trzeba kliknąć przycisk
“Zaloguj”.

Krok 5: Jesteśmy zalogowani do PUE ZUS. Ponieważ chcemy korzystać z usług dla osoby
ubezpieczonej, musimy przejść do zakładki “Ubezpieczony”

Krok 6: W zakładce “Ubezpieczony” odnajdujemy katalog usług elektronicznych (w lewej
kolumnie, na dole).

Krok 7: Po kliknięciu w zakładkę “Usługi” nadal nie widzimy usług. Musimy jeszcze kliknąć słowo
“Pokaż”.

Krok 8: W katalogu usług możemy wpisać “Z-15” i wyszukiwarka pokaże nam tę usługę.
Przechodzimy do usługi klikając w link “Przejdź do usługi”.

UWAGA: Nie zobaczycie usługi złożenia druku Z-15 jeśli wejdziecie do katalogu usług w karcie
“Ogólny”. Trzeba zawsze pamiętać, by zacząć od przejścia do karty “Ubezpieczony”, tak jak
pokazano to w tym poradniku.
Krok 9: Po kliknięciu w “Przejdź do usługi” system informuje nas o wymaganych poziomach
autoryzacji. Klikamy “OK”

Krok 10: Wyświetla się formularz elektroniczny, który jest już częściowo uzupełniony naszymi
danymi. Musimy podać pozostałe dane np. dane dziecka, nad którym sprawujemy opiekę.
Formularz ma kilka stron (widać je w zakładkach wskazanych strzałką) i musimy uzupełnić dane
na wszystkich stronach

Krok 11: Po wypełnieniu formularza klikamy “Sprawdź”.

Jeśli nie uzupełniliśmy jakiegoś wymaganego pola, system poinformuje nas o tym. Jeśli
wszystko będzie w porządku, ujrzymy informację “Weryfikacja przebiegła poprawnie”.

Krok 12: Klikamy “Zapisz” aby zapisać utworzony dokument (strzałka 1). Następnie możemy
zamknąć formularz klikając “Zamknij” (strzałka 2).

Krok 13: Po zamknięciu przechodzimy do “szczegółów dokumentu roboczego”. Na tym etapie
należy wyeksportować lub wysłać dokument. Możemy również dodać załączniki. Aby wysłać
dokument klikamy “Wyślij”.

Krok 14: System spyta nas, w jaki sposób chcemy otrzymać odpowiedź z ZUS. Wybieramy
dogodną dla nas opcję i klikamy “OK”

Krok 15: System spyta, w jaki sposób chcemy podpisać dokument. Wybieramy “Podpis ePUAP”
jeśli chcemy skorzystać z opcji podpisania Profilem Zaufanym.

Krok 16: System poinformuje nas o przekierowaniu na platformę ePUAP. Klikamy “OK”.

Krok 17: W rzeczywistości system przenosi nas na stronę Profilu Zaufanego (która teraz jest
oddzielna od ePUAP). Otwiera się nowe okno przeglądarki, w którym należy się zalogować.
Możemy to zrobić także za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości, czyli banku.

Krok 18: Wyświetla się strona umożliwiająca podpisanie dokumentu z widocznym podglądem
naszego formularza. Aby podpisać należy kliknąć “Podpisz profilem zaufanym”.

Krok 18: Na nastepnym ekranie należy podać kod autoryzacji i kliknąć “Autoryzuj i podpisz
dokument”

Krok 19: Autoryzacja oznacza jednocześnie wysłanie dokumentu. Wrócimy na platformę PUE
ZUS, gdzie zobaczymy następującą informację.

To wszystko. Dokument został wysłany.

