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Informacja prasowa 
 
Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców 
 
Od 31  lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą  samodzielnie tworzyć 
elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą 
znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia.  
Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego 
oczekuje. 
 
Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia  
o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość zyskali również świadczeniobiorcy. 
Na zmianach zyskali również ubezpieczeni. Teraz mogą również wygenerować potwierdzenie z informacją, że 
nie pobierają żadnego świadczenia.  

 
Potwierdzenie danych to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci 
elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Każde 
potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację, czyli unikalny numer (znak) 
oraz datę utworzenia potwierdzenia. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie 
informatycznym ZUS.  
 
Do kogo skierowany jest portal PUE? 
Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie dla wszystkich klientów, które ułatwia dostęp do usług 
świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już ponad 8 mln osób założyło profil na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS. Swój profil na PUE ZUS mają zarówno przedsiębiorcy, lekarze, osoby pracujące, jak 
i emeryci czy renciści.   

 
Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem 
zdrowotnym bez wychodzenia z domu. Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią  dla siebie zakładkę: 
ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz. W zakładce znajdują się dane i usługi, z których 
można skorzystać. 
 
Założenie konta na PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut. Można to zrobić bez wychodzenia z domu – przez 
internet - za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Można także założyć konto  
w  trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS. Na stronie 
internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje jak założyć profil na 
PUE ZUS.   
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