
  

 

  
 : (62) 735-71-00  
www.zus.pl  faks: (62) 735-74-46  
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wysocka 1 b,  63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
Ostrów Wielkopolski, dnia 4 września 2013 r. 

 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo. 
Miło nam poinformować Państwa, Ŝe w ubiegłym roku ZUS udostępnił Platformę Usług 

Elektronicznych, pierwszy polski e-urząd umoŜliwiający załatwienie większości spraw w ZUS bez 
konieczności wychodzenia z domu – poprzez internet. W ramach PUE działa wiele funkcjonalności 
przeznaczonych do wszystkich grup klientów Zakładu tj. świadczeniobiorców, ubezpieczonych oraz 
płatników składek. 

Na portalu moŜna uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach, płatnościach, 
moŜna sprawdzić wszystkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS. Platforma umoŜliwia takŜe 
rezerwację wizyty w placówce ZUS, pozwala śledzić stan swoich spraw i otrzymywać 
powiadomienia. 

Wystarczy posiadać własny, darmowy profil na portalu. KaŜdy zarejestrowany uŜytkownik 
uzyskuje następnie dostęp do swoich danych zgromadzonych w ZUS – wszystko drogą 
elektroniczną.  

Ostrowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kilku miesięcy zachęca 
mieszkańców regionu do załoŜenia bezpłatnego konta na Platformie Usług Elektronicznych.  
W tym celu podejmuje róŜne działania promocyjne. Ekspozycja baneru reklamowego PUE  
na Państwa stronach internetowych pozwoli jeszcze szerzej rozpropagować serwis, co moŜe 
przynieść korzyść lokalnej społeczności. 
 

W imieniu Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie 
Wielkopolskim zwracam się z uprzejmą prośbą o nieodpłatną ekspozycję na 
stronach internetowych Państwa Urzędu baneru reklamującego Platformę Usług 
Elektronicznych ZUS, który przesyłam w załączeniu. 
 

Będziemy wdzięczni za zwrotną informację na temat moŜliwości zrealizowania przez 
Państwa naszej prośby, telefonicznie pod nr 62 7357367 lub e-mailem rzecz.ostrow@zus.pl  
 
Jednocześnie informujemy, Ŝe wszystkie nasze placówki ZUS (sale obsługi klienta) zostały wyposaŜone  
w multimedialne monitory, na których zamieszczamy ciekawe informacje / komunikaty / ogłoszenia lokalne dla 
naszych klientów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to bardzo prosimy przesyłać do nas materiały  
( wiadomości/komunikaty – informacje  )-  będziemy je umieszczać na monitorach. 
Lokalizacja: Ostrów Wlkp., Kalisz, Pleszew, Krotoszyn, Ostrzeszów, Jarocin, Kępno, Rawicz, Leszno, Kościan, 
Gostyń, Wolsztyn 

 
Z góry serdecznie dziękuję  za współpracę. 
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