Od 1 lipca 2021 r. wniosek
o świadczenie Dobry Start
300+ dla ucznia
możesz złożyć tylko
elektronicznie:
■ na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS:
www.zus.pl
■ przez bankowość
elektroniczną
■ na portalu
empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE,
przyjdź do ZUS z Dowodem
Osobistym i adresem @,
czekamy na Ciebie. Pracownik
ZUS pomoże Ci w rejestracji.
Profil PUE ZUS możesz założyć
również samodzielnie na

www.zus.pl lub zadzwoń 22 560
16 00
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BEZPIECZNA WIZYTA W ZUS
przez Internet lub w placówce
w dogodnym dla Ciebie terminie
ZAMÓW E-WIZYTĘ
W
INTERNECIE
Nie musisz wychodzić z domu, aby
załatwić sprawę w ZUS. Możesz
spotkać się z naszym
pracownikiem przez Internet –
podczas e-wizyty.
Link do rezerwacji e-wizyt:
www.zus.pl/e-wizyta

ZAMÓW WIZYTĘ W PLACÓWCE
Na wizytę w placówce możesz
umówić się na dwa sposoby:
 przez PUE ZUS

pracownikiem przez Internet –
podczas e-wizyty.
Link do rezerwacji e-wizyt:
www.zus.pl/e-wizyta

/zaloguj się do PUE ZUS na stronie
www.zus.pl, menu boczne (Wizyty),
(Rezerwacja wizyty/

 przez telefon

/zadzwoń do Oddziału ZUS
Toruniu pod numer 542307376 i
zarezerwuj wizytę/

w

Ważne!
Gdy będziesz szedł na umówioną
wizytę weź ze sobą swój login PUE i
dokument tożsamości
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