
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS 

 

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br. może być 

zwolniony każdy płatnik składek, który spełnia warunki ustawowe.  

Oznacza to, że z tej pomocy mogą skorzystać także podmioty takie jak: stowarzyszenia, 

fundacje, kluby sportowe, jeżeli są płatnikami składek ZUS.  

 

Ogólne warunki do spełnienia w celu skorzystania ze wsparcia? 

1. Być płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosić do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 50 osób. Spółdzielnia socjalna – musi być zgłoszona jako płatnik składek 

przed 1 kwietnia 2020 r.; 

2. Przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie 

przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

brutto za 2020 r. 

 

I. Zwolnienie z opłacania 100% należności za dany miesiąc dla płatników, którzy 

prowadzili działalność: 

 

1.  przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej 

niż 10 ubezpieczonych; 

2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń 

mniej niż 10 ubezpieczonych; 

3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń 

mniej niż 10 ubezpieczonych; 

4. spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek 

w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).  

 

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. 

 

     

II.  Zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, 

którzy prowadzili działalność: 

1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej 

niż 50 ubezpieczonych; 

2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń 

mniej niż 50 ubezpieczonych; 

3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń 

mniej niż 50 ubezpieczonych. 

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. 

 

Wnioski należy składać do ZUS do 30 czerwca 2020 r. 

 

Należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 

2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami płatnik jest zwolniony z ich składania. 



 

 

Szczegółowe informacje na stronie:  

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-

wsparcie-z-zus/2551371 | https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-

/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371 

 

Kontakt mailowy:   

 cot@zus.pl | cot@zus.pl ],  

za pośrednictwem formularza kontaktowego  http://www.zus.pl/ | www.zus.pl lub  

za pośrednictwem konta na PUE ZUS w zakładce: Zadaj pytanie ZUS 

 

Kontakt telefoniczny: uruchomiliśmy 3 dodatkowe linie tematyczne pod nowymi numerami 

telefonów. 

 

Pod tymi numerami pracownicy ZUS są dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15: 

 

    * tel. 22 290 87 01: 

 

a) obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji 

b) obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z 

zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły 

 

* tel. 22 290 87 02 oraz tel. 22 290 87 03:   

     a) obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców 

 

Centrum Obsługi Telefonicznej - tel. 22 560 16 00 
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