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Krok I
Pole „nazwa odbiorcy”

Wpisz: ZUS.
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Krok II
Pole „nr rachunku odbiorcy”
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Struktura numeru rachunku składkowego

	 Liczba	 Stały	 Liczba	 Twój	NIP
	 kontrolna	 numer	ZUS	 uzupełniająca

Pamiętaj!
Twój numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku 
zawarty jest numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wpisz numer 
rachunku składkowego (NRS).

Sprawdź czy prawidłowo wpisałeś swój NRS.
Od tego zależy, czy właściwie zidentyfikujemy i zaksięgujemy 

Twoją wpłatę. Wpłaty automatycznie powiążemy z Twoim 
kontem, a następnie rozliczymy je.
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Krok III
Pole „kwota”

1. Jeśli nie wypłacasz świadczeń,  
które podlegają rozliczeniu w ciężar składek  

na ubezpieczenia społeczne, to zsumuj kwoty  
z pól ZUS DRA: IV.37, VII.07, VIII.03 oraz IX.03. 

2. Jeśli wypłacasz świadczenia,  
które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia 
społeczne, to sumę kwot z pól ZUS DRA: IV.37, VII.07, VIII.03  

oraz IX.03 pomniejsz o kwotę z pola V.05.

Sprawdź, czy prawidłowo wpisałeś kwotę.  
Jeśli wpiszesz kwotę niezgodną ze składkami,  

które wykazałeś w ZUS DRA,  
to na Twoim koncie powstanie zadłużenie  

lub nadpłata.
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Krok IV
Pole „nazwa zleceniodawcy”

Wpisz imię i nazwisko płatnika składek  
lub nazwę skróconą płatnika składek. 

Możesz podać również adres.  
Wpisane przez Ciebie dane  
muszą być zgodne z tymi,  

które podałeś w zgłoszeniu siebie  
jako płatnika do ZUS 
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Krok V
Pole „tytułem”

Jeżeli Twój bank wymaga 
wypełnienia pola „tytułem”,  

wpisz słowo „składki”. 

Jeśli spłacasz należności na podstawie decyzji 
o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania 

płatnika składek należności, to wpisz  
także numer decyzji.

Zdjęcie na okładce: © Syda Productions – Fotolia.com
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ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

�� Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
�� Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 

�— 22 560 16 00* dla tel. komórkowych i stacjonarnych
*  koszt połączenia według umowy klienta z operatorem 
telekomunikacyjnym
�— Skype: zus_centrum_obslugi_tel    
�— e-mail: cot@zus.pl

www.zus.pl

www.zus.pl – Twój przewodnik po ubezpieczeniach społecznych
Na naszej stronie internetowej skorzystasz z aktualnych informacji z zakresu 
ubezpieczeń społecznych. 

W dziale „Biblioteka ZUS” znajdziesz również wiele przydatnych publikacji z zakresu 
ubezpieczeń społecznych: 
• ulotki, 
• poradniki, 
• informatory, 
• książki, 
• kwartalnik naukowy „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. 

W dziale „O ZUS” zamieszczamy także kalendarium bezpłatnych szkoleń 
organizowanych przez nas dla płatników składek: www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl 
PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS, dzięki której zrealizujesz 
większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu 
– przez internet.  
W ten sposób możesz sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, 
przesyłać dokumenty, śledzić stan swoich spraw, a także rezerwować wizyty w naszej 
placówce

http://www.zus.pl
skype:zus_centrum_obslugi_tel?call
mailto:cot@zus.pl
http://www.zus.pl
http://www.zus.pl
http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium

