ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
KOMUNIKATY ZUS
17.04.2020 – Starasz się o wsparcie z tarczy antykryzysowej? Unikaj tych
błędów!
Brak podpisu, błędny numer rachunku – takie m.in. błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują do ZUS o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. To znacznie wydłuża czas oczekiwania na wypłatę postojowego czy realizację wniosku o zwolnieniu z opłacania składek.
Jednym z najczęstszych błędów we wnioskach jest niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu powoduje, że wniosek zamiast traﬁć do realizacji musi zostać uzupełniony. W tym przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
Zdarzają się też inne błędy, takie jak podpisywanie się imieniem i nazwiskiem
z przygotowanych prze ZUS przykładów. Na stronie internetowej ZUS jest
wzór poprawnie wypełnionego wniosku, który jest podpisany „Jan Kowalski”.
Niektórzy przepisują wzór bezreﬂeksyjnie, jeden do jednego łącznie z ﬁkcyjnym imieniem i nazwiskiem.
Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzebne informacje w różnych miejscach
wniosku. Zdarzają się również przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa lub błędny numer rachunku
bankowego.
Staranne i rzetelne wypełnienie wniosków decyduje o terminie ich realizacji.
Te z błędami wymagają postępowania wyjaśniającego. ZUS musi się wówczas
skontaktować z wnioskodawcą.
Wiele wniosków wpływało na różne adresy e-mail placówek ZUS, czy
poszczególnych pracowników. To również jest błędem. Osoby, które tak złożył
wniosek muszą to zrobić ponownie, już w poprawny sposób.
Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo.

Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać
wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl .

09.04.2020 – Domownik na kwarantannie ze świadczeniem chorobowym
Kwarantanna dla powracających z zagranicy obejmuje teraz także ich
współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń za czas choroby.
Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy
została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas
kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy i
zasiłek chorobowy ﬁnansowany z ubezpieczenia społecznego.
Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy również osób, które wspólnie z nią zamieszkują lub gospodarują. Dlatego osoba wracając z zagranicy przekazuje dane domowników do
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br., którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń
chorobowych. Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek
chorobowy ﬁnansowany z funduszu chorobowego., którym dysponuje ZUS.
Prawo do świadczeń chorobowych mają osoby objęte ubezpieczeniem
chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia,
jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe.
Podstawą wypłaty zasiłku w tej sytuacji jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z
osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie trzeba złożyć w terminie do
trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny
Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-zlecenia u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, a także ZUS mogą zweryﬁkować

dane zawarte w oświadczeniu w Sanepidzie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu danej osoby z kwarantanny, to taka osoba powinna o tym poinformować tego, kto wypłaca jej świadczenie.Osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub
opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby
wykonujące zawody medyczne, które w czasie kwarantanny lub izolacji w
warunkach domowych świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny albo które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z
zamknięciem placówki i świadczą pracę w ramach dyżuru medycznego w
godzinach innych niż czas zwolnienia od pracy w związku z opieką nad
dzieckiem.

06.04.2020 – Zwolnieni ze składek nie muszą obawiać się egzekucji
Osoby, które są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia ze składek za
marzec, kwiecień i maj w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie muszą
obawiać się postępowań egzekucyjnych za ten okres. Na złożenie wniosku mają czas do końca czerwca.
Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, przewidują że przedsiębiorcy mogą
złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty lub
rozłożenie ich na raty bez opłaty prolongacyjnej, a także o świadczenie postojowe.
Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z ulgi mają czas do 30 czerwca aby
złożyć wniosek o zwolnienie ze składek. Nawet jeśli ktoś nie zapłaci składek
za marzec, kwiecień i maj, ZUS nie będzie wszczynał postępowania egzekucyjnego, bez względu na to czy ktoś już złożył wniosek, czy też opiero się do
tego przymierza.
Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie
małych ﬁrm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych ze
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300

proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.
Ważne jest również to, że zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych
za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne
ubezpieczenia zachowają natomiast prawo do świadczeń w razie choroby i
macierzyństwa jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
na 1 lutego 2020 roku.
06.04.2020 – ZUS dla Biznesu
Newsletter dot. wsparcia, jakie można otrzymać w ZUS:
– zwolnienie małych ﬁrm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń
społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
– świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne
(mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
– świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
– ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
LINK DO NEWSLETTERA
02.04.2020 – Więcej rodziców otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy
W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem placówek do których
uczęszczają dzieci, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Po zmianie przepisów ze świadczenia mogą skorzystać nie
tylko rodzice dzieci do 8 roku życia ale także opiekunowie dzieci
niepełnosprawnych.
Przepisy weszły w życie 31 marca i zakładają wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Istotną zmianą jest
także przyznanie prawa do tego świadczenia rodzicom dzieci
niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.
Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca
2020 roku. Od tego momentu mogą z niego skorzystać także rodzice, których
dzieckiem opiekowała się niania (na mocy umowy uaktywniającej) albo dzienny opiekun, jednak z powodu COVID-19 nie mogą dalej tego robić.
Dodatkowe świadczenie otrzymają także rodzice dzieci do 16 lat, które mają

orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 roku życia w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek
przysługuje też opiekunom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie dostaną również rodzice osób
pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np.
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii
zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze,
ponieważ została zamknięta z powodu koronawirusa.
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy
albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność lub współpracują z osobą prowadząca działalność, powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Można to zrobić poprzez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), pocztą lub wrzucić do specjalnej
skrzynki w placówce Zakładu. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że od tego uzależniona jest jego wypłata.
Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie
na nowy okres nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają
kolejny zasiłek.
Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek
opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast
będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy.

01.04.2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS
Ustawodawca przygotował dla Państwa kilka rozwiązań:

zwolnienie małych ﬁrm (do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń
społecznych) ze składek za marzec. Kwiecień i maj 2020 r (RDZ),
świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilno-

prawne (RSP-C),
świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (RSP-D),
ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty (RDU)
ZASADY WSPARCIA Z ZUS (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU)

Wszystkie te wnioski są dostępne także na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski składają Państwo:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS – INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA
WNIOSKÓW (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU)
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej
napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

INFORMACJA TELEFONICZNA

58 3078334, 58 3078212 – sprawy dot. składek oraz emerytur i rent,
58 3078273 – sprawy dot. ulg i umorzeń w opłacaniu składek

01.04.2020 – „Tarcza antykryzysowa” to też wsparcie z ZUS
Zwolnienie małych ﬁrm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie
opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie
małych ﬁrm, zgłaszających do dziewięciu ubezpieczonych w ZUS osób, ze
składek za marzec, kwiecień i maj tego roku. Innymi słowy państwo przejmie
na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających
przed 1 lutego 2020 r.
Zwolnienie dotyczy składek za samego przedsiębiorcę i jego pracowników.
Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł,
czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko na
własne ubezpieczanie.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do
świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okres
zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w
razie choroby i macierzyństwa jeżeli korzystały z dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego na 1 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej,
stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień
31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za
okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca na 31 grudnia
2019 r. miał takie zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i tą umowę realizuje, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020
r.
Przepisy mówią, że świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony
został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej niż
50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania
świadczenia jest, to aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoże-

nia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł
(80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i także jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.
Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a
przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o
co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność
po 31 stycznia br. jeżeli przychód z niej z poprzedniego miesiąca nie
przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają
ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości
1300 zł.
W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności składek na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga dotyczy wszystkich
płatników składek oraz wszystkich składek – zarówno za przedsiębiorcę, jak i
jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość ﬁrmy oraz data jej założenia.
Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki pomocy można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek
złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień
złożenia wniosku.
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzy-

sowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

28.03.2020 – ZUS gotowy do realizacji tarczy antykryzysowej
Celem tarczy antykryzysowej jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności ﬁnansowej przedsiębiorstw. ZUS jest przygotowany do realizacji nowych zadań.
Na tzw. tarczę antykryzysową składają się zmiany w kilku ustawach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
przez 3 miesiące.
ZUS jest przygotowany na wdrożenie nowych rozwiązań. Proponowane w
ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich świadczenia wypłacane z ZUS.
Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2
tys. zł – dla zleceniobiorców (umowy: zlecenia, agencyjna i o dzieło) i samozatrudnionych. Opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek
będzie zniesiona.
Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa, będą zautomatyzowane i realizowane priorytetowo.
Przedsiębiorcy, w trudnej sytuacji mogą już teraz korzystać z innych
rozwiązań proponowanych przez ZUS. Jest to np. odroczenie terminu płatności
składek ze względu na epidemię koronawirusa.
Aby wypełnić nowy wniosek wystarczy jedynie podać podstawowe dane. Trzeba również zwięźle wyjaśnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację
ﬁnansową. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Można go
przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
(PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce w placówce ZUS.

21.03.2020 – Wsparcie w opłacaniu składek ZUS. Będzie jeszcze prościej.
ZUS prowadzi prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie
przedsiębiorców np. przez odroczenie płatności składek. Z chwilą uznania
przez Komisję Europejską, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy
nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie ograniczony do 1
strony.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce maksymalnie uprościć wnioski, jakie
muszą wypełnić płatnicy składek, aby otrzymać wsparcie.
W przyjętych obecnie rozwiązaniach dla przedsiębiorców, którzy odczuwają
problemy ﬁnansowe

w związku z epidemią koronawirusa, zakres informacji

wymaganych we wniosku został ograniczony do minimum. Dane tam zawarte
są niezbędne do udzielenia i obliczenia wartości pomocy publicznej – de minimis. Dlatego część wniosku wymaga uzupełnienia o niezbędne dane ﬁnansowe. Obowiązek ten wynika z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
oraz przepisów krajowych, w tym ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
W pozostałej części wniosku są podawane tylko dane wnioskodawcy. Trzeba
również zaznaczyć pola wyboru niezbędne do udzielenia ulgi, takie jak
wskazanie okresu, za który ma zostać odroczony termin płatności składek.

21.03.2020 – Świadczenia chorobowe dla powracających z zagranicy
Objęci obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać
się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać trzeba w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia kwarantanny złożyć specjalne oświadczenie.
Każdy kto przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbyć obowiązkową
kwarantannę, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie

o odbywaniu

obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych – www.zus.pl
Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika
składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodar-

czą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić być elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
(PUE).
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek w ciągu 7 dni
przekazuje tam oświadczenie ubezpieczonego. Również może to zrobić za
pośrednictwem PUE.
Zarówno płatnik składek, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryﬁkacji danych
zawartych w oświadczeniu.
Trzeba pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z tego obowiązku jej odbywania, to powinna ona poinformować o tym wypłacającego świadczenie
chorobowe.
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną
nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą podlegać dobrowolnemu
ubezpieczeniu chorobowemu.

19.03.2020 – Wypłaty świadczeń bez opóźnień
Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki. Renty i
emerytury są wypłacane w terminach płatności, bez opóźnień. Również wypłaty tzw. trzynastych emerytur są bezpieczne.
Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych, placówki ZUS
terminowo, zgodnie

z planem realizują wypłaty świadczeń. Bez zakłóceń

ZUS wypłaca zwaloryzowane emerytury i renty.
Również tzw. wypłaty trzynastek nie są zagrożone. Będą one wypłacane z
urzędu, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. To dodatkowe świadczenie
będzie przysługiwało osobom, które miały prawo do emerytury lub renty w
dniu 31 marca 2020 r.
ZUS na bieżąco ale także pozostałe świadczenia, takie jak zasiłki: pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy.

W środę ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.
Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze. Pod trzema dodatkowymi
numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godzinach 7–15.
Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat
obsługi w sprawie zasiłków. Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci – 22 290 87 03 to obsługa
w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.
Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl.
Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy
Usług Elektronicznych.
We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z
pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

18.03.0202 – ZUS uruchamia dodatkowe linie telefoniczne
Aby ułatwić klientom kontakt, ZUS uruchomił dodatkowe linie telefoniczne,
gdzie będzie można zasięgnąć informacji w najważniejszych obecnie
sprawach. Dodatkowe, osobne linie będą dla obsługi świadczeń i zasiłków
opiekuńczych, wsparcia przedsiębiorców oraz odwołanych badań lekarskich i
rehabilitacji leczniczej.
Osoby, które będą się chciały dowiedzieć więcej na temat świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji bądź zasiłków opiekuńczych na czas
opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola, szkoły mogą dzwonić pod numer 22 290 87 01.
Przedsiębiorcy natomiast, którzy chcą skorzystać ze wsparcia ZUS w tym czasie pomoc znajdą pod nr 22 290 87 02.
Dla tych z kolei, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące odwołanych
badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej udostępniliśmy nr 22 290 87 03.

Konsultanci ZUS są do Państwa dyspozycji w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7:00 – 15:00.
Nadal można korzystać z ogólnopolskiej linii pod numerem 22 560 16 00 w
dni robocze w godzinach 7:00-18:00.
Dodatkowo w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców można skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń pod bezpośrednimi numerami telefonów, które
można znaleźć na stronie
www.zus.pl/ﬁrmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

17.03.2020 – ZUS pomoże płatnikom w trudnej sytuacji

Możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za czas od
lutego do kwietnia i zawieszenie na 3 miesiące umów z ZUS, w których
termin płatności rat bądź odroczonych składek przypada na okres
pomiędzy marcem, a majem. To przygotowane przez ZUS udogodnienia
dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.
Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy mogą skorzystać z
uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności
składek i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności odroczonych
bądź spłacanych w ratach. Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo przedsiębiorca wskaże, jaki wpływ miał koronawirus na nieuregulowanie należności. Wniosek będzie można złożyć poprzez PUE ZUS,
wrzucić go do skrzynki w placówce ZUS lub przesłać na adres doradca_ds_ulg_i_umorzen_gdansk@zus.pl (dla Oddziału w Gdańsku) lub doradca_ds_ulg_i_umorzen_slupsk@zus.pl (dla Oddziału w Słupsku).
Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło
tylko składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczy to
również składek, których termin płatności upłynął) i zawartych już z
układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja
2020 r.
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek
lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania
przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Wsparcie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie gwarantuje udzielenia tej ulgi.
W każdym oddziale pracują doradcy ds. ulg i umorzeń. Pomogą oni przy
kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku oraz poprowadzą rok
po kroku przez wszystkie formalności. Przedstawią też najdogodniejsze
formy uregulowania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości ﬁnansowe. Wykaz numerów telefonów do
doradców znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/ﬁrmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość
Wniosek dla osób nie prowadzących pełnej księgowości

