ZUS ZAPRASZA NA SZKOLENIA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

Przedsiębiorco załóż profil na PUE ZUS
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek założyć sobie własny
profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5
osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych
firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.
PUE ZUS to narzędzie, dzięki któremu można zrealizować większość spraw przez internet. Posiadanie
konta daje płatnikowi składek wiele możliwości, m.in.:






sprawdzenie bieżących rozliczeń,
sprawdzenie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
dostęp do zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich i pracowników,
możliwość wysłania dokumentów ubezpieczeniowych przez bezpłatną aplikacje ePłatnik,
złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Przedsiębiorco! Jeśli nie masz jeszcze profilu na PUE ZUS bądź go posiadasz, ale nie korzystasz
z wszystkich możliwości, np. nie wiesz jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe, to:

zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Szkolenia dla płatników składek oraz obsługujących ich podmiotów odbędą się w siedzibie Oddziału
w Jaśle oraz inspektoratach w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku. Podczas szkoleń będzie można
uzyskać informacje, m.in. na temat:





funkcjonalności PUE,
aplikacji ePłatnik,
tworzenia potwierdzeń danych,
jak elektronicznie przekazywać dokumenty do ZUS poprzez aplikację e-Płatnik i program Płatnik.

TERMINY SZKOLEŃ



24 listopada, godz. 10.00-12.00;
15 grudnia, godz. 10.00-12.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; Inspektorat ZUS w Dębicy, ul. Piłsudskiego 15;
Inspektorat ZUS w Sanoku, ul. Konarskiego 20; Inspektorat ZUS w Brzozowie, ul. Witosa 11;
Inspektorat ZUS w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5.
Zapisy na szkolenia: zus_jaslo_wsparcie@zus.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail,
numeru kontaktowego oraz daty i miejsca szkolenia).
Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można również znaleźć na stronie www.zus.pl
(w zakładce wydarzenia i szkolenia) – link https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia
Oddział ZUS w Jaśle

