TABELA

KATALOG USŁUG W PUE

USŁUGA / NAZWA
DOKUMENTU

OPIS

Aktywacja ePlatnika

Aktywowanie ePłatnika

Nadawanie i odbieranie
upoważnień
Należne składki i wpłaty
płatnika

Nadanie upoważnienia do reprezentowania
płatnika
Przeglądanie informacji z deklaracji
rozliczeniowych i wpłat w podziale na
poszczególne fundusze

Osoby zgłoszone do
ubezpieczeń

Przeglądanie listy osób zgłoszonych do
ubezpieczeń przez płatnika

Parametryzacja ustawień
profilu

Zmiana ustawień konta tj. domyślnego sposobu
odbioru odpowiedzi z ZUS (osobiście, papierowo,
elektronicznie), sposobu wysyłania i
podpisywania dokumentów w aplikacji e-Płatnik,
domyślnego zwinięcia lub rozwinięcia paneli
Przegląd danych i ustawień profilu

Prezentacja danych profilu
Przegląd i anulowanie
rezerwacji

Przegląd i anulowanie rezerwacji

Przegląd zamówionych
subskrypcji

Ustawienia subskrypcji na konkretne zdarzenia

Przeglądanie danych
płatnika
Rezerwacja wizyty
specjalnej

Przeglądanie danych identyfikacyjnych,
ewidencyjnych, danych adresowych, biura
rachunkowego oraz rachunków bankowych
płatnika składek
Zarezerwowanie terminu wizyty w kalendarzu
specjalisty

Rezerwacja wizyty zwykłej

Zarezerwowanie terminu wizyty w lokalizacji ZUS

Stopa procentowa składki
na ubezpieczenie
wypadkowe

Przeglądanie danych stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe opłacanej aktualnie
przez płatnika

Zarządzanie kanałami
dostępów

Aktywowanie kanałów dostępu do profilu oraz
zmiana hasła

Zawiadomienia i
ponaglenia wysłane do
płatnika

A1

Przeglądanie zawiadomień i ponagleń wysłanych
do płatnika. Będzie to korespondencja dotycząca
błędów w dokumentach, niezidentyfikowanych i
brakujących dokumentów oraz wpłat a także
informacje o błędach w danych ewidencyjnych i
dokumentach zgłoszeniowych
Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym
zabezpieczenia społecznego mającym
zastosowanie do osoby uprawnionej

E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa
właściwego

OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości
wystawienia zaświadczenia lekarskiego

PL-CAN01

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Koreą

PL-KR 1
PL-RM 101

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Macedonią

PL-USA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a USA

RD-2

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu
Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej
de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de
Minimis w Rybołówstwie

RD-3

Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek

RD-6

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy
kontami płatników składek

RD-8

Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego

RD-9

Wniosek w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia
należności

US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 – przeniesienie
działalności na własny rachunek.
Wniosek o zaświadczenie A1 – działalność na
własny rachunek w kilku państwach.
Wniosek o zaświadczenie A1 – pracownik

US-2
US-3

US-30
US-31
US-32

US-34
US-35
US-36

US-38
US-39

delegowany
Wniosek o zaświadczenie A1 – osoba zatrudniona
na pokładzie statku
Wniosek o zaświadczenie A1 – osoba wykonująca
pracę najemną w jednym państwie i prowadząca
działalność gospodarczą w innym
Wniosek o zaświadczenie A1 – osoba zatrudniona
jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub
prowadząca działalność w innym państwie
członkowskim UE
Wniosek o zaświadczenie A1 – porozumienie
wyjątkowe na podstawie art. 16.
Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym
formularzu A1 lub E 101
Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego
na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
883/2004
Informacje w celu poświadczenia formularza E101
dla pracownika delegowanego
Informacje w celu poświadczenia formularza E101
dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w
innym państwie

US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek
po terminie na dobrowolne ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

ZAS-12

Zaświadczenie płatnika składek o dacie
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
przez ubezpieczonego oraz o trwaniu
ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego

ZAS-15

Zaświadczenie pracodawcy o urlopie
macierzyńskim, dodatkowym urlopie
macierzyńskim albo dodatkowym urlopie na
warunkach urlopu macierzyńskiego dla celów
ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego

ZAS-24

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku
macierzyńskiego

ZAS-58

Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika
składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby,
macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-62

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do
wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli
wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy

ZAS-64

Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu
zasiłkowego

ZAS-65

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o
udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do
świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub
zasiłku pogrzebowego

ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o
wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest
płatnik składek

ZUS Np-7

Oświadczenie dla celów świadczenia
rehabilitacyjnego

ZUS PR-5

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych konferencji/ kongresu/
sympozjum naukowego

ZUS Z-12

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące
pracowników)

ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące
ubezpieczonych niebędących pracownikami, z
wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą
działalność, osób z nimi współpracujących i
duchownych)

ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób
prowadzących działalność pozarolniczą, osób z
nimi współpracujących i duchownych)

ZUS-EOP

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

ZUS-EPW-P

Wniosek płatnika o ustalenie przekroczenia
rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30krotność)

ZUS-EUN

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

ZUS-EUR-02

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu
składek.

ZUS-EWN

Wniosek płatnika składek o wydanie
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZUS-EZS-P

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie
opłaconych składek

ZUS-OK-WUD-01

Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie
danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

ZUS-PEL

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności
prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych

ZUS-US-WSI-01

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w
zakresie daniny publicznej oraz składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

