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ZUS DLA BIZNESU 
 
Poniżej zebraliśmy możliwie dokładne informacje     
dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, o którą      
możemy się ubiegać w ZUS. Prosimy o uważną        
lekturę - są drobne korekty w porównaniu do        
wcześniej publikowanych materiałów.  
 
Zwolnienie ze składek ZUS  
  
Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec,        
kwiecień i maj można skorzystać niezależnie od tego        
czy wystąpił spadek obrotów czy nie. Zwolnienie       
obejmuje następujące osoby i podmioty:  
 
● Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność     

gospodarczą ale nie zatrudnia pracowników     
(również komandytariusze spółek komandytowych)    
pod warunkiem, że jego przychód nie przekroczył 300        
proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez     
GUS (15 681 zł miesięcznie) na dzień złożenia        
wniosku. Jeżeli przychód w marcu był wyższy niż 15         
681 zł to takie zwolnienie nie przysługuje ale jeżeli na          
przykład w kwietniu ten przychód spadł poniżej tej        
kwoty to można nie płacić składek za kwiecień i maj. 

 
● Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zatrudniające    

maksymalnie 9 osób. Zwolnienie dotyczy składek za       
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby w pełnej        
wysokości.  

● Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zatrudniające od     
10 - 49 osób w kwocie 50% łącznej kwoty należności          
z tytułu składek wykazanych w deklaracji      
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli płatnik       
był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 kwietnia 20 

Uwaga! Do osób pracujących zaliczamy osoby      
zatrudnione na etacie oraz osoby na umowach zlecenia        
od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie       
społeczne, NIE wlicza się natomiast pracowników      
młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania     
zawodowego. Przy zatrudnianiu osób limit przychodów      
nie obowiązuje a zwolnieniu podlegają składki      
niezależnie od ich wysokości w jakiej były opłacane. 

Jak wspomniano wyżej, do osób prowadzących      
pozarolniczą działalność gospodarczą zaliczamy również     
wspólników (komandytariuszy) spółek komandytowych,    
spółek jawnych. Ich przychody (nie dochody) liczymy       

według ich udziałów w przychodach spółki (spółek). W        
wypadku wspólników spółek cywilnych sytuacja jest na       
razie niejednoznaczna ale, jeżeli składają DRA razem z        
pracownikami to: składamy wniosek tak, jak dla osoby        
zatrudniającej pracowników czyli bez sprawdzania limitu      
przychodów. 
 
 
Ważne informacje dodatkowe 
 
WAŻNE! W tarczy 2.0 wprowadzono zmianę      
dopuszczającą skorzystanie z ulgi dla firm, które zostały        
zarejestrowane po 1 lutego. Teraz ze zwolnienia może        
skorzystać każdy podmiot który był płatnikiem składek       
przed datą 1 kwietnia 2020 r. NIE ZNIESIONO        
natomiast, pomimo oficjalnych zapowiedzi, limitu     
przychodu w kwocie 300% przeciętnego     
wynagrodzenia. 
 
● Ze zwolnienia mogą skorzystać też spółdzielnie      

socjalne oraz osoby duchowne. 
● Nadal należy składać dokumenty rozliczeniowe za      

okres marzec-maj 2020 r. chyba, że zgodnie z        
przepisami jesteś zwolniony z ich składania. 

● Wniosek o zwolnienie składamy do ZUS do 30        
czerwca 2020 r. 

● Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy,       
które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu        
2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek         
pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. 

 
UWAGA! Przepisy nie przewidują minimalnej i      
maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą       
może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób      
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi       
współpracujących oraz duchownych, dla których     
zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej      
podstawy ich wymiaru. 
 
 
Jak złożyć wniosek? 
 
Wniosek o zwolnienie można złożyć elektronicznie przez       
profil PUE ZUS lub w formie papierowej. 
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia      
należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek         
o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu        
składek  
 
 
 
 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDZ_PAPIER_31_03_2020.docx/31200f16-d327-39c4-451b-776da1df19dd
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDZ_PAPIER_31_03_2020.docx/31200f16-d327-39c4-451b-776da1df19dd
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDZ_PAPIER_31_03_2020.docx/31200f16-d327-39c4-451b-776da1df19dd
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Wniosek o zwolnienie możesz przekazać: 
 

● drogą elektroniczną przez PUE ZUS (link do       
instrukcji), 

● za pośrednictwem poczty, 
● osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na        

dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 
 
Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje 
wymagane przez Komisję Europejską w związku z 
udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - 
załącznik do wniosku 
 
Numery infolinii: 
22 290 87 02, 
22 290 87 03, 
 
Przypominamy, że są możliwe odroczenia terminów      
zapłaty składek ZUS oraz ZUS może odstąpić od        
pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od         
stycznia 2020 r. - w oparciu o prawo sprzed pandemii - na            
wniosek płatnika skierowany do ZUS. 
 
UWAGA! W przypadku zaakceptowania wniosku o      
zwolnienie z opłacania składek, ZUS nie będzie wysyłał        
pozytywnej decyzji, należy spodziewać się jedynie      
informacji na koniec miesiąca. W przypadku odmowy       
ZUS wyda decyzję, od której przysługuje odwołanie.  

 
 
Świadczenie Postojowe 

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich      
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą    
zarówno prowadzących ją jednoosobowo i     
zatrudniających pracowników, jak i osób     
wykonujących pracę na podstawie umów     
cywilnoprawnych. Świadczenie nie przysługuje tym     
zleceniobiorcom, którzy skorzystali z pomocy oferowanej      
przez ich dotychczasowego Zleceniodawcę (pracodawcę). 

Świadczenie wynosi: 
2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących      
działalność (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jeśli      
ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do           
poprzedniego miesiąca, albo 1300 zł dla osób na karcie         
podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym,    
zwolnionym z VAT. 

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość ponownego     
przyznania tego świadczenia - nie więcej niż       
trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie    
Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych      

kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.     
Zniesiono również limit trzykrotności średniego     
wynagrodzenia uniemożliwiającego świadczenie. Jeśli    
spełnione zostaną warunki - ponowne przyznanie      
świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie      
wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu       
wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem        
wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie       
uległa poprawie;  

UWAGA! W przypadku zaakceptowania wniosku o      
świadczenie postojowe, ZUS nie będzie wysyłał      
pozytywnej decyzji. Wpływ środków na konto oznaczać       
będzie pozytywną weryfikację wniosku. 

UWAGA! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące     
składania wniosku dla osób samozatrudnionych znajdą      
Państwo TUTAJ 

Czy można skorzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek ZUS a jednocześnie ubiegać się o 
dofinansowanie do wynagrodzeń w Wojewódzkich 
Urzędach Pracy? 

Pojawiła się w niektórych interpretacjach urzędników      
wątpliwość czy można łączyć te dwie formy pomocy -         
anulowanie składek ZUS i jednocześnie wnioskowanie o       
dopłaty do wynagrodzeń przy przestoju ekonomicznym      
(50% redukcji wynagrodzeń) lub obniżonym wymiarze      
czasu pracy (do 20% redukcji wynagrodzeń). 
 
Wniosek o dopłatę do wynagrodzeń dopuszcza możliwość       
uzyskania dopłaty do części składek ZUS.  
 
Jednak dla firm do 9 osób bardziej opłacalne jest         
skorzystanie z całkowitego anulowania składek ZUS. W       
takiej sytuacji składamy wniosek o dofinansowanie      
wyłącznie wynagrodzeń, bez dofinansowania składek     
ZUS, co zaznaczamy we wniosku oraz na liście        
pracowników gdzie wyliczamy wnioskowaną kwotę     
dopłaty. 
 
Tak więc można skorzystać z dofinansowania      
wynagrodzeń oraz z anulowania składek ZUS.  
 
Nie można natomiast wnioskować o anulowanie składek       
ZUS i jednocześnie skorzystać z dopłaty do tych        
składek ponieważ byłoby to podwójne finansowanie. 

Źródła: gov.pl, www.zus.pl 
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https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDZ.doc/363531c2-5f99-a48b-c711-b5f8235983ac
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDZ.doc/363531c2-5f99-a48b-c711-b5f8235983ac
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

