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Informacja prasowa 
 
Od nowego roku każdy przedsiębiorca musi mieć PUE ZUS  
 
Nie każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS. Od stycznia 2023 roku to się zmieni. 
 
Jeszcze tylko do końca roku przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia  do 5 osób, nie muszą 
posiadać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od nowego roku każdy, kto jest płatnikiem 
składek niezależnie czy opłaca składki tylko za siebie, czy też zatrudnia jedną, dwie czy więcej osób, 
będzie miał obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Profil na PUE ZUS ułatwi i przyspieszy wymianę korespondencji z Zakładem,  będzie też pomocny 
przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS. To tam ZUS  będzie 
kierował korespondencję, dlatego ważne jest, aby profil pozostawał aktywny, by nie przeoczyć 
istotnych dla płatnika treści z ZUS-u. Jeśli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku do końca roku, 
to ZUS złoży płatnikowi profil do 31 stycznia 2023 r. Płatnik będzie jednak  musiał przekazać do ZUS 
swój adres elektroniczny. 
 
Warto już teraz założyć konto na PUE ZUS i bez pośpiechu zapoznać się z funkcjonalnością tej 
platformy. PUE ZUS pozwala nie tylko odbierać korespondencję z Zakładu, czy też przesyłać 
elektroniczne dokumenty do ZUS. Dzięki PUE ZUS przedsiębiorcy wiedzą o osobach zgłoszonych do 
ubezpieczeń, o elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i stanie bieżących 
rozliczeń z Zakładem. 
 
Założenie profilu to tylko kilka minut 
Założenie konta na PUE trwa tylko chwilę. Można to zrobić przez internet- za pomocą profilu 
zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Konto na PUE ZUS założymy także  
w  trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce Zakładu. 
 
ZUS organizuje dyżury telefoniczne i szkolenia online z zakresu funkcjonalności PUE. Informacje  
o dyżurach i szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Szkolenia  
i wydarzenia”.   
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