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WSTĘP

Zakładka Platforma Usług Elektronicznych ZUS, znajdująca się w Millenecie w sekcji Moje 
finanse -> Produkty i Usługi -> Usługi oraz baner Zaloguj się do PUE ZUS znajdujący się 
w lewym menu Millenet, daje możliwość przejścia do opcji założenia uwierzytelnionego 
profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz korzystania z usług aktualnie 
udostępnianych przez ZUS.

Wystarczy, że skorzystasz z ww. opcji, a następnie zgodzisz się na przekazanie do ZUS 
danych niezbędnych do weryfikacji Twojej tożsamości (imię, nazwisko, PESEL). Zostaniesz 
wówczas zalogowany na swój profil na PUE bądź (jeżeli nie posiadasz profilu na PUE) zosta-
nie on dla Ciebie utworzony. 

Zalogowania/założenia profilu na PUE za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 
Banku Millennium możesz dokonać na dwa sposoby: logując się bezpośrednio do Millenetu 
lub korzystając z przekierowania do naszego systemu bankowości elektronicznej znajdujące-
go się na PUE.

Z usługi mogą skorzystać Klienci Banku Millennium, którzy:

• zweryfikowali swoją tożsamość w oddziale Banku,
• posiadają rachunek bieżący w Banku, są jego właścicielem lub współwłaścicielem,
• posiadają zdefiniowany numeru telefonu komórkowego do kontaktu z Bankiem Millennium 
   i aktywowane H@sełSMS.

Korzystając z portalu PUE ZUS i posiadając zaufany profil PUE, Klient Banku Millennium 
może korzystać z wielu usług aktualnie oferowanych przez ZUS: uzyskać dostęp do informa-
cji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, sprawdzić swoje dane zamieszczone na 
koncie w ZUS, złożyć i odebrać niezbędne dokumenty i wnioski oraz rozliczyć składki.

W dalszej części dokumentu opisujemy jak krok po kroku zalogować się do PUE ZUS lub 
utworzyć nowy profil za pośrednictwem Millenetu. Informacje jak złożyć wniosek o świadcze-
nie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ zostały dokładnie opisane na stronie 
internetowej Banku Millennium.

https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/millenet-dla-klientow-indywidualnych-biznes/rodzina-500-plus
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JEŻELI NIE POSIADASZ JESZCZE PROFILU NA PUE

Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet
Zaloguj się do Millenetu, a następnie kliknij w zakładkę Moje finanse -> Produkty i Usługi -> 
Usługi i wybierz opcję Zaloguj lub kliknij w baner Zaloguj się do PUE ZUS (menu po lewej 
stronie ekranu).

Pojawi się kolejny ekran z ogólnymi informacjami dotyczącymi spraw możliwych do 
załatwienia poprzez PUE ZUS oraz zakresem Twoich danych identyfikacyjnych, które zostaną 
przekazane do ZUS w celu potwierdzenia tożsamości (imię, nazwisko, PESEL). Na tym etapie 
musisz także wyrazić zgodę na przekazanie do ZUS danych niezbędnych do prawidłowej 
identyfikacji. Przy kolejnej próbie przejścia do PUE ZUS nie będzie już to konieczne.

Kontynuacja procesu jest możliwa po zaznaczeniu pola wyboru przy tekście zgody oraz 
kliknięciu Dalej. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przekierowanie do strony głównej systemu 
Millenet.
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Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego, który otrzymasz 
SMS-em na numer telefonu zdefiniowany do kontaktu z Bankiem Millennium. Przy kolejnej 
próbie przejścia do PUE ZUS nie będzie już to konieczne. W przypadku problemów z wpisa-
niem otrzymanego kodu należy użyć przycisku Wygeneruj ponownie SMS z kodem. W przy-
padku braku poprawnej weryfikacji kodu SMS proces zostanie przerwany. Po poprawnej 
weryfikacji kodu SMS będziesz miał możliwość przejścia do PUE ZUS. Aby to uczynić, należy 
użyć przycisku Zaloguj. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przekierowanie do strony głównej 
systemu Millenet.
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Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji profilu na PUE ZUS.

Pola Imię i nazwisko oraz PESEL zostaną automatycznie uzupełnione Twoimi danymi prze-
kazanymi przez Millenet. Uzupełnij formularz rejestracyjny dodając numer telefonu komórko-
wego (opcjonalnie) oraz adres e-mail.
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Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie utworzony profil na PUE ZUS, a Ty zostaniesz automa-
tycznie zalogowany do PUE – od teraz będziesz mógł korzystać z platformy ZUS.
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Ze strony internetowej ZUS
Jeżeli jesteś na stronie ZUS (www.zus.pl) i klikniesz w zakładkę PUE ZUS to wystarczy, że 
wybierzesz opcję Zaloguj przez bankowość elektroniczną.

www.zus.pl
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Zostaniesz przekierowany do strony, na której wyświetlone są logotypy banków. Po wybraniu 
logo zostaniesz przekierowany do swojego Banku, gdzie możesz uwierzytelnić profil PUE, 
zalogować się do PUE lub założyć nowy zaufany profil PUE przy wykorzystaniu Twoich 
danych identyfikacyjnych będących w dyspozycji Banku.
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Kliknij w logo Banku Millennium – zostaniesz przekierowany do strony logowania do PUE 
ZUS poprzez Millenet.

Wpisz swój MilleKod i użyj przycisku Zaloguj.
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Na następnym ekranie wpisz swoje dane potrzebne do zalogowania do Millenetu i potwierdź 
przyciskiem Zaloguj.

Na kolejnym ekranie Millenetu pojawią się ogólne informacje dotyczące spraw możliwych do 
załatwienia poprzez PUE ZUS, zakresu Twoich danych identyfikacyjnych, które zostaną 
przekazane do ZUS w celu potwierdzenia tożsamości(imię, nazwisko oraz PESEL) oraz 
tekstem zgody na przekazanie do ZUS danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji. 
Przy kolejnej próbie przejścia na PUE ZUS nie będzie już to konieczne.

Kontynuacja procesu jest możliwa po zaznaczeniu pola wyboru przy tekście zgody oraz użyciu 
przycisku Dalej. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie procesu.



Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego, który otrzymasz 
SMS-em na numer telefonu zdefiniowany do kontaktu z Bankiem Millennium. Przy kolejnej 
próbie przejścia do PUE ZUS nie będzie już to konieczne. W przypadku problemów z wpisa-
niem otrzymanego kodu należy użyć przycisku Wygeneruj ponownie SMS z kodem. W przy-
padku braku poprawnej weryfikacji kodu SMS proces zostanie przerwany. Po poprawnej 
weryfikacji kodu SMS będziesz miał możliwość przejścia do PUE ZUS. Aby to uczynić, 
należy użyć przycisku Zaloguj. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie procesu.
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Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji profilu na PUE ZUS.

Pola Imię i nazwisko oraz PESEL zostaną automatycznie uzupełnione Twoimi danymi prze-
kazanymi przez Millenet. Uzupełnij formularz rejestracyjny dodając numer telefonu komórko-
wego (opcjonalnie) oraz adres e-mail.
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Po kliknięciu na przycisk Dalej zostanie utworzony profil na PUE ZUS, a Ty zostaniesz auto-
matycznie zalogowany do PUE – od teraz będzie można korzystać z platformy ZUS.
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JEŻELI POSIADASZ JUŻ PROFIL NA PUE

Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet
Zaloguj się do Millenetu, a następnie kliknij w zakładkę Moje finanse -> Produkty i Usługi -> 
Usługi i wybierz opcję Zaloguj lub kliknij w baner Zaloguj się do PUE ZUS (menu po lewej 
stronie ekranu).

Pojawi się kolejny ekran Millenet z ogólnymi informacjami dotyczącymi spraw możliwych do 
załatwienia poprzez PUE ZUS, zakresem Twoich danych identyfikacyjnych, które zostaną 
przekazane do ZUS w celu potwierdzenia tożsamości (imię, nazwisko oraz PESEL) - oraz 
tekstem zgody na przekazanie do ZUS danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji. 
Przy kolejnej próbie przejścia na PUE ZUS nie będzie już to konieczne.

Kontynuacja procesu jest możliwa po zaznaczeniu pola wyboru przy tekście zgody oraz 
kliknięciu przycisku Dalej. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przekierowanie do strony 
głównej systemu Millenet.
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Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego, który otrzymasz 
SMS-em na numer telefonu zdefiniowany do kontaktu z Bankiem Millennium. Przy kolejnej 
próbie przejścia na PUE ZUS nie będzie już to konieczne. W przypadku problemów z wpisa-
niem otrzymanego kodu należy użyć przycisku Wygeneruj ponownie SMS z kodem. W przy-
padku braku poprawnej weryfikacji kodu SMS proces zostanie przerwany. Po poprawnej 
weryfikacji kodu SMS będziesz miał możliwość przejścia do PUE ZUS. Aby to uczynić, 
należy użyć przycisku Zaloguj. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przekierowanie do strony 
głównej systemu Millenet. 
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Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji profilu na PUE ZUS.

Jeżeli od ostatniego logowania na PUE ZUS zmienił się Regulamin platformy, możesz zostać 
poproszony o akceptację nowego Regulaminu PUE.



Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz zalogowany do PUE.

Ze strony internetowej ZUS
Jeżeli jesteś na stronie ZUS (www.zus.pl) i klikniesz w zakładkę PUE ZUS to wystarczy, że 
wybierzesz opcję Zaloguj przez bankowość elektroniczną.
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http://www.zus.pl/
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Zostaniesz przekierowany do strony, na której wyświetlone są logotypy banków, dzięki 
którym zostaniesz przekierowany do swojego Banku w celu zalogowania do PUE.
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Kliknij w logo Banku Millennium – zostaniesz przekierowany do strony logowania do PUE 
ZUS przez Millenet.

Wpisz swój MilleKod i użyj przycisku Zaloguj.

Na następnym ekranie wpisz swoje dane potrzebne do zalogowania do Millenetu i użyj 
przycisku Zaloguj.



20

Pojawi się kolejny ekran Millenet z ogólnymi informacjami dotyczącymi spraw możliwych do 
załatwienia poprzez PUE ZUS, zakresem Twoich danych identyfikacyjnych, które zostaną 
przekazane do ZUS w celu potwierdzenia tożsamości (imię, nazwisko oraz PESEL) oraz 
tekstem zgody na przekazanie do ZUS danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji. 
Przy kolejnej próbie przejścia na PUE ZUS nie będzie już to konieczne.

Kontynuacja procesu jest możliwa po zaznaczeniu pola wyboru przy tekście zgody oraz 
kliknięciu przycisku Dalej. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie procesu.



Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego, który otrzymasz 
SMS-em na numer telefonu zdefiniowany do kontaktu z Bankiem Millennium. Przy kolejnej 
próbie przejścia na PUE ZUS nie będzie już to konieczne. W przypadku problemów z wpisa-
niem otrzymanego kodu należy użyć przycisku Wygeneruj ponownie SMS z kodem. W przy-
padku braku poprawnej weryfikacji kodu SMS proces zostanie przerwany. Po poprawnej 
weryfikacji kodu SMS będziesz miał możliwość przejścia do PUE ZUS. Aby to uczynić, 
należy użyć przycisku Zaloguj. Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie procesu.
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Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji profilu na PUE ZUS.

Jeżeli od ostatniego logowania na PUE ZUS zmienił się Regulamin platformy, możesz zostać 
poproszony o akceptację nowego Regulaminu PUE.
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Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz zalogowany do PUE.
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ODRZUCENIE PRÓBY ZALOGOWANIA / UTWORZENIA PROFILU NA PUE ZUS

Ze strony internetowej ZUS
Jeżeli będziesz na PUE ZUS i wybierzesz opcję Zaloguj przez bankowość elektroniczną 
i klikniesz w logo Banku Millennium, a następnie zalogujesz się do Millenetu i
 
a) zobaczysz poniższy komunikat:

oznacza to, że przekierowanie na PUE ZUS nie jest możliwe ponieważ Twoja tożsamość nie 
została potwierdzona w oddziale Banku. Jest to warunek konieczny do zalogowania/założe-
nia profilu w PUE ZUS. Odwiedź dowolny oddział Banku Millennium, aby potwierdzić swoją 
tożsamość. Listę oddziałów Banku znajdziesz tutaj.

b) jeżeli zobaczysz poniższy typ komunikatu:

oznacza to, że przekierowanie na PUE ZUS nie jest możliwe ponieważ nie posiadasz 
rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jest to warunek konieczny do zalogowania/założe-
nia profilu na PUE ZUS poprzez Millenet. Zapraszamy do otwarcia konta.

c) jeżeli zobaczysz poniższy typ komunikatu:

oznacza to, że przekierowanie na PUE ZUS nie jest możliwe ponieważ nie jesteś właścicie-
lem rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jest to warunek konieczny, aby mieć możli-
wość zalogowania/założenia profilu na PUE ZUS poprzez Millenet.
Zapraszamy do zalogowania się do swojego konta w Millenecie lub do otwarcia konta.

d) jeżeli zobaczysz poniższy typ komunikatu:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/oddzialy-i-bankomaty


oznacza to, że przekierowanie na PUE ZUS nie jest możliwe ponieważ nie posiadasz zdefi-
niowanego numeru telefonu komórkowego do kontaktu z Bankiem Millennium i aktywowa-
nych H@sełSMS. Jest to warunek konieczny (przy pierwszym korzystaniu z usługi), aby 
mieć możliwość zalogowania/założenia profilu na PUE ZUS poprzez Millenet.

Brak weryfikacji danych Klienta w ZUS
Jeżeli po zalogowaniu do Millenet i przejściu procesu uwierzytelniania w serwisie Banku 
Millennium, a następnie przejściu na PUE ZUS, zobaczysz poniższy komunikat oznacza to, 
że stwierdzono niezgodność Twoich danych (imię, nazwisko, PESEL) pomiędzy Millenet 
a PUE ZUS. Zweryfikuj prawidłowość swoich danych w Banku Millennium oraz w ZUS.
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WYCOFANIE ZGODY NA PRZEKAZANIE DO ZUS DANYCH NIEZBĘDNYCH 
DO PRAWIDŁOWEJ IDENTYFIKACJI

Możesz cofnąć swoją zgodę na przekazywanie do ZUS danych niezbędnych do prawidłowej 
identyfikacji. Możesz tego dokonać w zakładce Ustawienia –> Ustawienia zabezpieczeń –> 
Zgody na usługi dodatkowe poprzez kliknięcie w link Wycofaj zgodę widniejący przy tekście 
zgody na tę operację.

Możesz ponownie zgodzić się na przekazywanie danych do ZUS. Możesz tego dokonać 
w zakładce Ustawienia –> Ustawienia zabezpieczeń –> Zgody na usługi dodatkowe poprzez 
kliknięcie w link Uaktywnij widniejący przy tekście zgody na tę operację. Zostaniesz popro-
szony o przejście poszczególnych kroków procesu opisanych w niniejszym dokumencie.
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KOLEJNE LOGOWANIE DO PUE ZUS PRZY WYKORZYSTANIU MILLENETU

Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet
Zaloguj się do Millenetu, a następnie kliknij w zakładkę Moje finanse -> Produkty i Usługi -> 
Usługi i wybierz opcję Zaloguj.

Zostaniesz przekierowany na stronę PUE ZUS.

Jeżeli od ostatniego logowania na PUE ZUS zmienił się Regulamin platformy, możesz zostać 
poproszony o akceptację nowego Regulaminu PUE.
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Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz zalogowany na PUE.

Ze strony internetowej ZUS
Jeżeli jesteś na stronie ZUS (www.zus.pl) i klikniesz w zakładkę PUE ZUS to wystarczy, że 
wybierzesz opcję Zaloguj za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

www.zus.pl
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Zostaniesz przekierowany do strony, na której prezentowane są logotypy banków. Wybierz 
logo swojego Banku, aby zalogować się do PUE.
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Kliknij w logo Banku Millennium – zostaniesz przekierowany do strony logowania do PUE 
ZUS poprzez Millenet.

Wpisz swój MilleKod i użyj przycisku Zaloguj.

Na następnym ekranie wpisz swoje dane potrzebne do zalogowania do Millenetu i użyj 
przycisku Zaloguj.



31

Zostaniesz przekierowany na stronę PUE ZUS.

Jeżeli od ostatniego logowania na PUE ZUS zmienił się Regulamin platformy, możesz zostać 
poproszony o akceptację nowego Regulaminu PUE.
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Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz zalogowany do PUE.


