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Wejdź na s tronę
wwwLzus Lpl
W lewym górnym rogu
znajdziesz zakładkę „LoD
gowanie do PUE”3 Kliknij
Zarejes truj proﬁlL
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Akceptacja
regulaminu
Przec zytaj reg ulaminZ
w którym znajdziesz inD
formacje o bezpieczeńD
stwie swoich danych na
PUE oraz o zasadach
korzystania i udostępD
niania danych na PUE3
Rejestracja proﬁlu wyD
maga akceptacji reguD
laminu i zgody na przeD
twarzanie danyc h wyD
łącznie przez ZUS 3 KlikD
nij Załóż proﬁlL
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S pos ób
rejes tracji
Dostępne są B sposoD
by rejestracji proﬁlu na
PUE0
23 Jeśli jesteś przedsięD
biorcą i masz certyﬁD
kat kwaliﬁkowanyZ to
możesz zarejestrować
i uwierzytelnić swój
proﬁl po kliknięciu ReT
jestruj proﬁlL Zaufaj
certyﬁkatem kwaliﬁT
kowanymL
A3 Jeżeli masz już rządoD
wy proﬁl ePUAPZ klikD
nij Rejestruj proﬁlL
Zaufaj przez ePUAPL
B3 J eśli nie posiadasz
żadnego z wyżej wyD
mienionychZ kliknij ReT
jestruj proﬁlL NiezauT
fanyL

Zawsze możesz zareD
jestrować proﬁl ePUAP
na stronie www3epuap3
gov3pl i uwierzytelnić go
w placówce ZUS 3

Centrum Obsługi Telefonicznej COT

Rejestracja
Jeżeli wybrałeś rejestraD
cję proﬁlu niezaufaneD
g oZ mus is z wypełnić
elektroniczny formularz3
Podajesz w nim swoD
je dane identyﬁkacyjne
”imięZ nazwiskoZ PES ELZ
serię i numer dokumentu
tożsamościK3 Powinieneś
też podać adres eDmail
do kontaktu z ZUS 3
Jeśli chcesz korzystać
z p owiadomień ZUS
wysyłanyc h S MS D emZ
to powinieneś podać
także numer telefonu
komórkowego3

Hasło
Utwórz s woje has ło3
Będzies z s ię nim poD
sługiwać przy logowaD
niu do PUE3 Hasło musi
składać się co najmniej
z N znakówZ w tym dużej
i małej literyZ cyfry i znaku
specjalnegoZ np3 , czy L3
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Login
Po poprawnym wypełD
nieniu formularza wyD
świetli się Twój loginZ
składający się z 2J cyfr3
Będziesz go używać do
logowania na swój proﬁl
PUE3 Zostanie on także
wysłany na Twój adres
eDmailZ który podałeś
w kroku H3

Hasło do COT
Jeśli chcesz mieć doD
stęp do swojego proﬁlu
za pośrednictwem CenD
trum Obsługi TelefoniczD
nejZ powinieneś utwoD
rzyć dodatkowe hasło
do serwisu COT3 Hasło
składa się z N cyfr3

Kod obrazkowy

• 22 560 16 00”także z tel3 komórkowychK
• Skype0 zus_centrum_obslugi_tel
• mail0 cot@zusLpl
Szczegółowe informacje0 wwwLzusLpl
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pueLzusLpl

Przepisz kod z obrazka3 ZUS musi mieć pewnośćZ że forD
mularz nie został wypełniony automatycznie przez program
komputerowy3 Następnie kliknij Zarejestruj proﬁlL
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Uwierzytelnienie
ZUS musi mieć pewD
nośćZ że osoba wypełD
niająca formularz rejeD
stracyjny to właściciel
indywidualneg o konta
w ZUS 3
Dlatego w ciągu 7 dni od
rejestracji musisz odwieD
dzić dowolną placówD
kę ZUS Z by potwierdzić
dane osobowe przekaD
zane podczas rejestracji3
Nie zapomnij więc o doD
wodzie osobistym3 UwieD
rzytelnienie zajmuje tylko
kilka minut3 Lista placóD
wek ZUS dostępna jest
na stronie www3zus3pl

