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W związku z wprowadzeniem zmian w prawie, czyli Polskiego Ładu przedsiębiorcy zostali 
zobligowani do wysyłania plików DRA do ZUS co miesiąc. 

W naszym systemie plik DRA z danymi do ZUS można wygenerować w postaci XML, która 
może być przesłana do ZUS. Aby poprawnie wygenerować plik z danymi należy uzupełnić 
odpowiednie  dane w systemie. 

Dane wspólne 
W menu Ustawienia > Dane firmy > Firma należy uzupełnić dane osobowe podatnika. 

 

Dodatkowo w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS uzupełnić 6 cyfrowy kod 
tytułu ubezpieczenia. Kod ten można sprawdzić w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS lub 
w wykazie kodów dostępnym pod tym adresem. 

Kod składa się z trzech elementów:  

1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem. Są to cztery cyfry w dwóch blokach 
po dwie, np. 05 10. 

2. Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty. Jedna cyfra np. 0. 
3. Stopień niepełnosprawności. Jedna cyfra np. 0. 

Razem kod to na przykład 05 10 0 0 i ten numer należy uzupełnić. Dane zapisz. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
https://www.bankier.pl/static/att/375000/8272531_ogolne_dok_ubezp.pdf
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DRA w KPIR 
Po uzupełnieniu danych przejdź do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy, wylicz składki za 
dany miesiąc.  

 

Aby wyliczyć składkę zdrowotną przejdź do menu Ewidencje > PIT Przedsiębiorcy i wylicz 
podatek PIT. Następnie przejdź do menu Ewidencje > ZUS Składka Zdrowotna i sprawdź 
wyliczoną wartość składki zdrowotnej. Więcej w podręczniku na tej stronie.  

 

Jeśli składka zdrowotna nie pojawia się to odśwież stronę używając kombinacji klawiszy 
Ctrl+F5 lub sprawdź powyższe działania.  

Przejdź do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy otwórz wcześniej wyliczoną składkę i użyj 
opcji Pobierz DRA. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
https://www.360ksiegowosc.pl/wp-content/uploads/2020/04/KPiR-ZUS-skladka-zdrowotna-2022_V2.pdf
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Plik w postaci XML zostanie pobrany na twój komputer. Aby wysłać plik do ZUS zaloguj się do 
platformy ePłatnik na stronie ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi?jezyk=pl. 

Możesz się zalogować za pomocą epuap, podpisu kwalifikowanego lub inną możliwością 
zapewnioną przez portal ZUS. 

Możesz również zaimportować wygenerowany plik do desktopowej wersji Płatnika jeśli masz 
ją zainstalowaną na własnym komputerze.  

DRA w Ryczałcie 
W przypadku ryczałtu generowanie pliku DRA wygląda inaczej. W menu Ewidencje > ZUS 
Przedsiębiorcy należy dodać wyliczenie składek ZUS, składka zdrowotna liczona jest na 
podstawie przychodu i w zależności od jego wartości ZUS zdrowotny naliczany jest 
odpowiednio. 

 

W tym miejscu należy użyć opcji Pobierz DRA i wygenerować plik. Dalszy proces wysyłki 
należy wykonać poza programem według wskazań określonych powyżej w instrukcji. 

https://www.360ksiegowosc.pl/
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi?jezyk=pl
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