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  ULGI W ZUS DLA FIRM DOTKNIĘTYCH  EPIDEMIĄ  

  

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przedsiębiorcy, którzy ucierpieli ze 

względu na pandemię koronawirusa mogą skorzystać z różnego rodzaju preferencji.  

W celu uproszczenia procedury przygotowane zostały specjalne wzory wniosków. Są one 

dostępne na stronie: www.zus.pl 

Uproszczona procedura umożliwia: 

1) odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za: 

a) luty 2020 r., 

b) marzec 2020 r., 

c) kwiecień 2020 r.;         

2) zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcy, 

3) zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na okres 3 

miesięcy. 

Podstawą tych rozwiązań są dotychczas obowiązujące przepisy (specjalne rozwiązania 

związane z pandemią nie zostały jeszcze uchwalone). Wskazane ulgi udzielane są zatem w 

ramach pomocy de minimis (oznacza to m.in.  konieczność złożenia dodatkowych 

dokumentów dotyczących pomocy publicznej). 

ZUS przygotował dwie wersje wniosku: dla podmiotów prowadzących pełną księgowość 

(muszą one dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r.) oraz dla pozostałych. 

Wniosek można przesyłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług 

Elektronicznych ZUS (pozwala ona na przesłanie skanów załączników), złożyć w skrzynce 

dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą. W uzasadnieniu należy wskazać, w jaki 

sposób pandemia wpłynęła na sytuację finansową firmy. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami 

dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą 

(jeżeli nie zostanie wskazany adres mailowy). Po podpisaniu dokumentów należy je odesłać 

albo wrzucić do skrzynki podawczej w dostępnej w placówce ZUS. Procedura pomyślana 

jest w taki sposób, aby nie wymagała osobistego kontaktu między przedsiębiorcą a 

pracownikami ZUS.  Pewne uproszczenia proceduralne trzeba będzie jednak później 

uzupełnić po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. 

Na Państwa życzenie pomożemy w przygotowaniu wniosku do ZUS.  

 
 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Konrad Piłat 

 

  
partner, doradca podatkowy doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: konrad.pilat@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


