Potwierdzenie statusu osoby „biernej zawodowo”
instrukcja
1. Jeśli przystępujesz do projektu WORK-ON6 jako osoba bierna zawodowo musisz dostarczyć nam
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające Twój status jako osoby biernej
zawodowo.
2. Zaświadczenie dostarczasz w dniu podpisania umowy udziału w projekcie, po pozytywnym wyniku
rekrutacji. Nie musisz dołączać zaświadczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.
3. Zaświadczenie z ZUS ważne jest 30 dni.
4. Zaświadczenie możesz uzyskać na 2 sposoby:
a) Składasz wniosek do ZUS o wydanie takiego zaświadczenia.
b) Samodzielnie tworzysz potwierdzenie z danymi z systemu ZUS PUE.
5. Prawidłowość wystawionego dokumentu można sprawdzić pod adresem
www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi
(My jesteśmy zobligowani do sprawdzenia każdego przesłanego do nas Zaświadczenia)
6. Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Tobie w zdobyciu Zaświadczenia.

I. Co zrobić, aby złożyć wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia?

1. Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk US-7. Przygotowaliśmy dla Ciebie już częściowo uzupełniony
Wniosek:
a) Wniosek US-7 do wypełnienia elektronicznego (edytowalny PDF)
b) Wniosek US-7 do druku (PDF)

2. Sposób uzupełnienia:
a) Uzupełniasz sekcję Twoje dane
b) W sekcji Jakie dane chcesz otrzymać zaznaczasz opcję w innej (opisz poniżej) i podajesz opis:
„Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych”
c) W sekcji Uzasadnienie wniosku wpisujesz tekst:
„W związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, który skierowany jest do osób biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie
mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydawania zaświadczenia.”
d) Wybierasz Sposób odbioru odpowiedzi
3. Uzupełniony wniosek drukujesz, podpisujesz i dostarczasz do swojego ZUSu.

II. Co zrobić, aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS PUE?

1. Musisz zarejestrować się na PUE ZUS - www.zus.pl/pue (jeśli nie posiadasz jeszcze konta).

Aby uniknąć wizyty w ZUS najlepiej zarejestrować profil poprzez "Profil zaufany", "Kwalifikowany podpis
elektroniczny" lub "Twoją bankowość elektroniczną" (jeśli posiadasz).

Jeśli wybierzesz przycisk „Do rejestracji”, to będziesz musiał dodatkowo potwierdzić swoje dane podczas wizyty w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

2. Musisz zalogować się do swojego konta na PUE ZUS - www.zus.pl/pue (jeśli posiadasz już konto)

3. Przejść do zakładki „Ubezpieczony” i z bocznego menu wybrać „Potwierdzenia - ubezpieczenia"
4. Kliknąć przycisk „Utwórz nowy"

5. Wskazać dane, które są Ci potrzebne na potwierdzeniu, tj. „Aktualne zgłoszenia do ubezpieczeń: Ubezpieczenia
społeczne i Ubezpieczenie zdrowotne i kliknąć przycisk „Podgląd".

6. Dokument powinien obejmować informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.
7. Zamykasz okno podglądu.
8. Jeśli dane były prawidłowe, możesz kliknąć przycisk „Zatwierdź"
9. Na liście z potwierdzeniami zaznaczyć Wydany dokument i kliknij przycisk „Zapisz jako PDF"

