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Zmiana zasad opłacenia składek od 1 stycznia 2018 – 
wprowadzenie jednego indywidualnego rachunku w ZUS 

Od 1 stycznia 2018 r. jako płatnik składek będą Państwo dokonywali płatności z tytułu wszystkich składek na 

jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu.  

Numer rachunku składkowego będzie zawierał 26 znaków, w tym numer identyfikujący ZUS (cyfry od trzeciej do 

dziesiątej) oraz Państwa numer NIP (ostatnie 10 cyfr).  

GŁÓWNE ZMIANY  Od 2018 roku wszystkie składki będą wpłacane wyłącznie na indywidulany 

rachunek - nawet jeśli będą to składki za rok 2017 lub za lata wcześniejsze, co ma 

gwarantować tańsze i łatwiejsze rozliczenia z ZUS. 

 Brak konieczności podawania na przelewie dodatkowych informacji, takich jak 

NIP/REGON, PESEL/numer paszportu, numer deklaracji i miesiąca, za który 

opłacane są składki. 

 Wprowadzenie jednego przelewu miesięcznie zamiast trzech odrębnych jak ma to 

miejsce obecnie. 

 ZUS będzie rozliczał wpłatę na pokrycie składek na poszczególne ubezpieczenia 

i fundusze na podstawie ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej, jednakże 

w przypadku istnienia zaległości, w pierwszej kolejności rozliczy ją z najstarszymi 

należnościami. 

NADANIE 

INDYWIDUALNEGO 
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SKŁADKOWEGO 

Informację o Państwa indywidualnym numerze rachunku składkowego ZUS wyśle 

listem poleconym na adres podany w Państwa dokumentach zgłoszeniowych ZUS. 

Wysyłka informacji potrwa od 1 października 2017 r. do końca grudnia 2017 roku.  

W związku z powyższym prosimy o bieżące monitorowanie korespondencji 

przychodzącej. 

Jeśli posiadają Państwo profil na Platformie Usług Elektronicznych (ZUS PUE), 

informacja o numerze rachunku zostanie również udostępniona w ramach Państwa 

profilu od 1 stycznia 2018 roku. 

Pragniemy podkreślić, że w przypadku braku informacji na temat indywidulanego 

numeru rachunku, niemożliwe będzie opłacenie składek w 2018 roku. Dotychczasowe 

rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku. 
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Jeśli nie posiadają Państwo konta na ZUS PUE rekomendujemy jego utworzenie. 

Przypominamy, iż od lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane przez 

lekarzy wyłącznie w formie elektronicznej, dostępnej dla pracodawcy jedynie 

w ramach konta ZUS PUE. 

Dostęp do Państwa konta może być powierzony osobie trzeciej na mocy pisemnego 

pełnomocnictwa. Osoba umocowana będzie posiadać dostęp do wszelkich danych 

Spółki, w tym historycznych raportów rozliczeniowych, wykazu osób ubezpieczonych, 

aktualnego salda oraz informacji o elektronicznych zwolnieniach lekarskich (e-ZLA).  

W związku z powyższym  prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę 

na powierzenie pracownikom TPA dostępu do konta ZUS PUE.  

Jednocześnie, w celu uniknięcia problemów z rozliczaniem wpłat w ramach 

jednego indywidualnego rachunku zalecamy złożenie wniosku do ZUS 

o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu 
finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego. 

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na 
świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.  
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