
Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla płatników składek 
 
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług 
Elektronicznych. Do tej pory zobligowani do tego byli jedynie płatnicy rozliczający składki za więcej 
niż 5 osób. Po zmianach, obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli 
małych firm oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.  
 
Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS 
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w 
dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej 
aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować 
stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą 
samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji 
(np. banku lub urzędu). 
 
Jak założyć konto na PUE ZUS 
Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej 
osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą 
działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy 
dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek 
(np. NIP, PESEL). 
Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi 
działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa 
osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. 
 
Gdzie szukać szczegółowych instrukcji 
Rejestracja i logowanie:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-
elektronicznych-krok-po-kroku/rejestracja-i-logowanie 
PUE krok po kroku dla płatników: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-
elektronicznych-krok-po-kroku/dla-platnikow 
 
Gdzie uzyskać więcej informacji: 

• szczegółowe informacje dostępne są na www.zus.pl 
• infolinia: 22 560 16 00, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 
• e-wizyta: https://www.zus.pl/e-wizyta 
• w salach obsługi klientów Oddziału ZUS w Rybniku oraz w Inspektoratach ZUS w Tychach, 

Pszczynie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim 
 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621). 
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