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Kiedy zleceniobiorca otrzyma
świadczenie postojowe

Jak poprawić błąd
we wniosku
Złożyłeś wniosek do ZUS o ulgę w związku
z COVID-19? Jeśli nie wypełniłeś wszystkich
niezbędnych pól albo popełniłeś jakiś błąd,
musisz uzupełnić pola lub złożyć korektę.
Czasami z powodu swojego błędu będziesz
musiał złożyć nowy wniosek albo zwrócić
świadczenie postojowe.


czytaj więcej na s. 4

Zatrudniasz osoby na podstawie umów
cywilnoprawnych? Nie mogą one wykonywać
tych umów w całości albo wykonują je tylko
w części, ponieważ masz przestój w działalności
z powodu COVID-19? Wystąp do ZUS
z wnioskiem o świadczenie postojowe
dla tych osób.


czytaj więcej na s. 5

Kto może skorzystać z dodatkowego
zasiłku opiekuńczego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in.
przez czas opieki nad dzieckiem do 8 lat w związku
z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
do której dziecko uczęszcza.



czytaj więcej na s. 6

Aktualności

Tarcza Antykryzysowa – jakie wsparcie może otrzymać
przedsiębiorca w ZUS
Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na
Tarczę Antykryzysową. Na ich podstawie możesz starać się w ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek,
odroczenie terminu ich płatności czy układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej. Możesz również wystąpić do ZUS o odstąpienie
od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r.
Zwolnienie ze składek za marzec,
kwiecień i maj 2020 r.
Ze zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące możesz skorzystać, jeśli:
•• prowadzisz działalność pozarolniczą i opłacasz
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
•• prowadzisz działalność i zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
•• prowadzisz spółdzielnię socjalną,
•• jesteś osobą duchowną.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Fundusz
Solidarnościowy,
Fundusz
MieszkaszPracy,
na terytorium
Polski i jesteś
obywatelem RP
lub masz prawo
czasowego lub stałego
pobytu na terytorium
RP
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z opłacania składek, to zarówno Ty, jak i pracujące dla
Ciebie osoby, zachowacie w tym okresie prawo
do świadczeń zdrowotnych i świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Gdy opłacasz składki za
siebie i za osoby z Tobą współpracujące, zachowacie prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeśli byliście objęci dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym 1 lutego 2020 r.
Zwolnienie obejmuje składki nieopłacone za
kwiecień i maj. Zwolnienie ze składek za marzec
możesz uzyskać, nawet jeśli opłaciłeś składki
za ten miesiąc.
Jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj),
a opłaciłeś składkę za marzec, możesz wystąpić do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków
najpóźniej przed upływem terminu opłacenia
składek za kwiecień. W tym celu możesz złożyć:
•• wniosek EZS-P – elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•• wniosek RZS-P (jest dostępny na www.zus.pl)
w formie papierowej – pocztą lub osobiście
w naszej placówce.

Warunki
Aby skorzystać ze zwolnienia
z opłacania składek, musisz spełnić następujące warunki:
Tarcza Antykryzysowa
•• prowadziłeś działalność przed
1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś
Prowadzący działalność (nie zatrudnia pracowników)
składki wyłącznie na własne
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
ubezpieczenia, a Twój przychód
Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł albo 2080 zł
z działalności w pierwszym mieOdroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty
siącu, za który składasz wniosek,
prolongacyjnej)
nie przekracza 15 681 zł (czyli
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od stycznia 2020 r.
300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto
Zleceniobiorca + wykonawca dzieła
za 2020 r.),
Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub w wysokości
•• byłeś płatnikiem składek przed
utraconych przychodów
1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś
Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych
do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 50 ubezpieczonych
mniej niż 50 osób,
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
•• prowadzisz spółdzielnię socjalOdroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
ną i byłeś zgłoszony jako płatz tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty
prolongacyjnej)
nik składek przed 1 kwietnia
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od stycznia 2020 r.
2020 r.,
•• złożysz wniosek do ZUS najpóźKażda ﬁrma
niej do 30 czerwca 2020 r.,
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
•• złożysz dokumenty rozliczenioz tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r.
(bez opłaty prolongacyjnej)
we za okres marzec–maj 2020 r.
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od stycznia 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r., chyba
że zgodnie z przepisami jesteś
2.0
zwolniony z ich składania.
Nie skorzystasz ze zwolnienia
ze składek za marzec–maj, jeśli byJeśli nie wystąpisz o zwrot środków (nadłeś w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie
płaty za marzec), to rozliczymy ją jako składki
uregulowałeś należności, w tym składek do
za kwiecień.
ZUS. Wynika to z regulacji Unii Europejskiej.

Wsparcie ZUS
w związku z COVID-19

Ważne!
Możesz być zwolniony z opłacenia składek
za kwiecień i maj, jeśli ich nie opłaciłeś.

Przykład 1
Wiesław zajmuje się profesjonalnym coachingiem i mentoringiem dla prezesów firm,
szczególnie w zakresie wystąpień publicznych. Prowadzi jednoosobową działalność

Aktualności
gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki
opłaca od najniższej podstawy ich wymiaru.
W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. – 10 tys. zł.
Wiesław nie był w trudnej sytuacji 31 grudnia
2019 r. Złożył 20 czerwca 2020 r. e-wniosek
o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień
i maj 2020 r.
Wiesław ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:
•• był zgłoszony jako płatnik składek przed
1 kwietnia 2020 r.,
•• jego przychody w kwietniu (pierwszym miesiącu, za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek) były niższe od 15 681 zł.
Wiesław nie musi składać dokumentów rozliczeniowych, gdyż jest zwolniony z tego obowiązku – ZUS sporządza dokumenty za niego.

Zwolnienie z opłacania składek nie przysługuje Ci, jeśli korzystasz z ulgi na start. Z przepisów
Tarczy Antykryzysowej wynika, że ze zwolnienia
mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą
działalność, które opłacają składki wyłącznie na
własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Osoby korzystające z ulgi na start są zwolnione przez 6 miesięcy
z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne. Nie są one uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ze zwolnienia z opłacania składek możesz
natomiast skorzystać, jeśli opłacasz tzw. mały
ZUS plus.
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze
rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie
produkcji podstawowej produktów rolnych
(wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Wsparcie ZUS
Europejskiej), poinformuj nas o tym.
w związku z COVID-19
Jest to ważne, ponieważ w tych
sektorach obowiązują inne progi
Zwolnienie ze składek
Dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
dopuszczalnej pomocy publicznej.
Jeśli je przekroczysz, będziesz muKto może skorzystać?
siał zwrócić udzieloną Ci pomoc
Osoba, która wykonuje pozarolniczą działalność i opłaca składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia
publiczną.

4

Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń do 49 osób
Spółdzielnia socjalna
Duchowny

Jakie warunki trzeba spełnić?
Osoba prowadząca jednoosobową działalność:
– wykonywałeś pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
– opłacałeś składki na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek,
nie przekracza kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia*
Przedsiębiorca: byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś
do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób
Spółdzielnia socjalna: byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r.
W grudniu 2019 r. nie byłeś w trudnej sytuacji – opłaciłeś składki do ZUS
Musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. wniosek do ZUS
Musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. dokumenty rozliczeniowe za okres
marzec – maj 2020 r., chyba że przepisy zwalniają Cię ze składania tych dokumentów

Wysokość zwolnienia
Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność i opłacasz składki wyłącznie na własne
ubezpieczenie lub jesteś przedsiębiorcą, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych mniej
niż 10 ubezpieczonych**, albo prowadzisz spółdzielnię socjalną lub jesteś duchownym,

to masz prawo do zwolnienia z opłacania 100% należności za dany miesiąc
Jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych**,

to masz prawo do zwolnienia z opłacania 50% należności za dany miesiąc
*Prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
**O zasadach ustalania liczby ubezpieczonych przeczytasz na stronie www.zus.pl

2.0

Zwolnienie z opłacenia 100% należności
za dany miesiąc dotyczy Cię, jeśli:

Wysokość zwolnienia
Możesz uzyskać zwolnienie
z opłacania składek za marzec–maj
2020 r. w wysokości 100% albo 50%
należności znanych na dzień rozpatrzenia wniosku (patrz tabela poniżej).
Przykład 2
Spółka komandytowa, która zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym, zatrudniała 29 lutego 2020 r.
3 pracowników i 2 zleceniobiorców.
Spółka prowadzi działalność od listopada 2007 r. Prezes spółki złożył
6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka
nie znajdowała się w trudnej sytuacji
31 grudnia 2019 r. Musi składać dokumenty rozliczeniowe do 15 dnia
Zwolnienie z opłacenia 50% należności
za dany miesiąc dotyczy Cię, jeśli:

•• wykonywałeś przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolni- •• jesteś zgłoszony w ZUS jako płatnik
czą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych) i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;
•• jesteś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek:
—— przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego
2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych,
—— od 1 do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.
zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej
niż 10 ubezpieczonych,
—— od 1 do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej
niż 10 ubezpieczonych;
•• prowadziłeś spółdzielnię socjalną i byłeś zgłoszony
przed 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS
(bez względu na liczbę osób, które zatrudniasz);
•• jesteś osobą duchowną.

składek:
—— przed 1 lutego 2020 r. i na dzień
29 lutego 2020 r. zgłosiłeś do
ubezpieczeń społecznych od 10 do
49 ubezpieczonych,
—— od 1 do 29 lutego i na dzień
31 marca 2020 r. zgłosiłeś do
ubezpieczeń społecznych od 10 do
49 ubezpieczonych,
—— od 1 do 31 marca i na dzień
30 kwietnia 2020 r. zgłosiłeś do
ubezpieczeń społecznych od 10 do
49 ubezpieczonych.

Ważne!
Gdy ustalasz liczbę ubezpieczonych, nie wliczaj pracowników młodocianych.
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każdego miesiąca za miesiąc ubiegły i składa
je zawsze w terminie.
Spółka ma prawo do 100% zwolnienia
z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj
2020 r., gdyż była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych).
Zwolnienie z opłacania składek nastąpi dopiero
po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za
poszczególne miesiące.
Odwołanie od decyzji
Jeżeli rozpatrzymy negatywnie Twój wniosek o zwolnienie z opłacania składek, otrzymasz od nas decyzję. Musisz wtedy opłacić
zaległe składki wraz z odsetkami.
Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, możesz złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo możesz złożyć
w najbliższej placówce ZUS. Masz na to 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.

Świadczenie postojowe dla osób
prowadzących działalność gospodarczą
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł albo 1300 zł. Jest to świadczenie nieoskładkowane i nieopodatkowane.
Świadczenie postojowe możesz otrzymać, jeśli
prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych i masz przestój w następstwie
COVID-19. O świadczenie to możesz także wystąpić, gdy korzystasz z ulgi na start i opłacasz
mały ZUS plus (warunki w tabeli na s. 3).
Przykład 3
Zdzisław od 2017 r. prowadzi usługi transportu międzynarodowego. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić działalność od 16 marca 2020 r. Pod koniec kwietnia
złożył e-wniosek o świadczenie postojowe.
W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.
Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe
w wysokości 2080 zł, bo spełnia następujące
warunki:
•• rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r.,
•• zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r.,
•• podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko
jako przedsiębiorca.
Przykład 4
Adam prowadzi zakład szewski od kwietnia
2015 r. Podatek rozlicza w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. 1 kwietnia 2020 r. złożył e-wniosek o świadczenie postojowe. Adam
otrzyma świadczenie postojowe w wysokości
1300 zł, ponieważ:
•• podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko
jako przedsiębiorca,
•• rozlicza podatek w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
Przykład 5
Krystyna od listopada 2019 r. prowadzi
zakład fryzjerski. W lutym wizyty odwołało
25% klientek, a w marcu ponad 50%. Krystyna
20 kwietnia 2020 r. złożyła e-wniosek
o świadczenie postojowe. W lutym 2020 r. jej

za szerokie do
newslettera, ale
ogólnie to jest ok
Wsparcie ZUS
w związku z COVID-19

Świadczenie postojowe

w wysokości 1300 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
które rozliczają podatek w formie karty podatkowej
i są zwolnione z podatku VAT
Prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie prawa
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
– korzystasz z ulgi na start
– korzystasz z ulgi mały ZUS+
Masz przestój w prowadzeniu działalności
w następstwie COVID-19
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za szerokie do
newslettera, ale
ogólnie to jest ok
Wsparcie ZUS
w związku z COVID-19

Świadczenie postojowe

w wysokości 2080 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców
lub innych przepisów szczególnych, w tym:
– korzystasz z ulgi na start
– korzystasz z ulgi mały ZUS+
Masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19
Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.:
– nie zawiesiłeś działalności, a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed tym,
w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15%
niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym
– zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r.

Odwołanie
Jeśli nie zgadzasz
się z rozstrzygnięciem
ZUS, możesz złożyć do
nas wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
Masz na to 7 dni od dnia,
w którym otrzymasz od
nas odpowiedź na wniosek.

Przykład 6
Grażyna prowadzi
Mieszkasz na terytorium Polski
zakład kosmetyczny.
i jesteś obywatelem RP lub masz prawo
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP
W lutym wizyty odZłóż w ZUS wniosek RSP-D
wołało
35% klientek,
w
ciągu
3
miesięcy
od
miesiąca,
w
którym
zostanie
odwołany
Złóż w ZUS wniosek RSP-D
stan epidemii
a w marcu ponad 50%.
w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie odwołany
Graż yna nie miała
stan epidemii
Możesz otrzymać 2080 zł
(80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.)
środków na opłacenie
Możesz otrzymać 1300 zł*
składek za styczeń,
luty i marzec 2020 r.
O świadczenie możesz wystąpić maksymalnie trzy razy
O świadczenie możesz wystąpić maksymalnie trzy razy
Aby skorzystać ze wsparcia kolejny raz, złóż – na wniosku RSP-DK –
8
k wietnia złoż yła
Aby skorzystać ze wsparcia kolejny raz, złóż – na wniosku RSP-DK –
oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wskazana we wcześniejszym
oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wskazana we wcześniejszym
e-wniosek o rozłożenie
wniosku nie zmieniła się. O kolejne świadczenie możesz ubiegać się
wniosku nie zmieniła się. O kolejne świadczenie możesz ubiegać się
w następnym miesiącu po miesiącu, w którym otrzymasz wypłatę wcześniej
na raty należności z tyw następnym miesiącu po miesiącu, w którym otrzymasz wypłatę wcześniej
przyznanego świadczenia
przyznanego świadczenia
tułu składek za okres
* Połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
od stycznia 2020 r.
(łącznie ze składką za
2.0
2.0
marzec). We wniosku
wskazała, że spłatę należności może rozpoOdroczenie terminu płatności składek lub
przychody wyniosły 5 tys. zł, a w marcu tylko
cząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie
układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej
2 tys. zł, były więc niższe o 60%.
w 12 ratach.
Krystyna otrzyma świadczenie postojowe
Grażyna może uzyskać zgodę na układ ratalWarunki
w wysokości 2080 zł, ponieważ:
ny, który obejmie składki za styczeń i luty (do
Aby skorzystać z tych ulg, musisz być płat•• podlega ubezpieczeniom społecznym tylko
tego naliczymy odsetki za zwłokę na dzień złonikiem składek na ubezpieczenia społeczne
jako przedsiębiorca,
żenia wniosku – 8 kwietnia 2020 r.) oraz za malub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy
•• rozpoczęła działalność przed 1 lutego 2020 r.,
rzec (bez odsetek za zwłokę). Do układu ratalprowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia
•• jej przychód w marcu był niższy o co najnego nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.
wielkość Twojego przedsiębiorstwa. Ulgi dotymniej 15% od przychodu w lutym.
Przykład 7
czą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudWniosek
nionych przez Ciebie osób.
Michał jest taksówkarzem. 19 marca 2020 r.
Ulgi w postaci odroczenia terminu płatności
Aby otrzymać świadczenie postojowe, złóż
złożył e-wniosek o odroczenie terminu płatnoskładek lub rozłożenia należności z tytułu składo ZUS wniosek RSP-D w ciągu 3 miesięcy od
ści składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r.
dek na raty bez opłaty prolongacyjnej dotyczą
miesiąca, w którym zostanie odwołany stan
ZUS pozytywnie rozpatrzył jego wniosek i odskładek od stycznia 2020 r. Nie możesz składać
epidemii. O świadczenie to możesz wystąpić
roczył termin płatności składek – odpowiednio
wniosku o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.
maksymalnie 3 razy. Kolejny wniosek możesz
o 3 miesiące. W związku z wejściem w życie
Dzięki uldze możesz opłacić składki w dłużzłożyć dopiero w następnym miesiącu po tym,
przepisów dotyczących COVID-19 ZUS poszym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed termiw którym otrzymasz wypłatę świadczenia. Aby
wiadomił Michała o przygotowanym aneksie
nem płatności, nie poniesiesz żadnych kosztów
skorzystać ze wsparcia kolejny raz, złóż oświad– zniósł opłatę prolongacyjną. Michał złożył
związanych z ulgą, a jeśli po terminie płatności
czenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana
e-wniosek o dodatkową zmianę warunków –
– naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złowe wcześniejszym wniosku nie zmieniła się.
odroczenie terminu płatności o dodatkowy
żenia wniosku.
miesiąc.
Odwołanie od decyzji
Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości
Michał może wystąpić o kolejny aneks do
składek objętych ulgą.
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odumowy i odroczenie terminu płatności składek
mawiamy Ci świadczenia postojowego, możesz
Jeśli skorzystasz z odroczenia terminu płatza luty, marzec i kwiecień o 4 miesiące, bez
odwołać się do sądu. Odwołanie złóż na piśmie
ności składek lub podpiszesz układ ratalny,
opłaty prolongacyjnej.
za pośrednictwem placówki ZUS. Masz na to
możesz także wystąpić o inne formy wsparcia
Przykład 8
miesiąc od dnia otrzymania decyzji.
w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Judyta prowadzi zakład krawiecki. Od
listopada 2019 r. nie opłaca składek, bo ma
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego
mało klientów. Od marca zapotrzebowanie na
jej usługi spadło do 10%. 20 kwietnia 2020 r.
w wysokości 2080 zł
w wysokości 1300 zł
Judyta złożyła e-wniosek o układ ratalny na•• rozpocząłeś działalność gospodarczą przed 1 lutego •• rozliczasz podatek w formie karleżności od listopada 2019 r. do marca 2020 r.,
2020 r., a przychód z miesiąca przed tym, w którym
ty podatkowej i jesteś zwolniony
jak też o odroczenie terminu płatności składek
złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, był o co
z opłacania podatku VAT,
za kwiecień i maj 2020 r. o 4 miesiące.
najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś •• nie masz innego tytułu do ubezOd układu ratalnego dla Judyty będą naw miesiącu poprzedzającym,
pieczeń społecznych,
•• rozpocząłeś działalność gospodarczą przed 1 lutego •• mieszkasz w Polsce i jesteś obyliczone:
2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.,
watelem RP lub masz prawo
•• od należności za okres od listopada 2019 r.
•• nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
czasowego lub stałego pobytu
do grudnia 2019 r. – odsetki za zwłokę
•• mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP lub masz
w Polsce.
na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia
prawo czasowego lub stałego pobytu w Polsce.
2020 r.) oraz opłata prolongacyjna,
Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP
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•• od należności za okres od stycznia do marca
2020 r. – odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia 2020 r.), nie naliczymy opłaty prolongacyjnej.
Odroczymy termin płatności składek za
kwiecień i maj 2020 r. o 4 miesiące, bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

Odstąpienie od pobierania odsetek
za zwłokę
Jeśli masz trudności w opłaceniu składek
w następstwie COVID-19, możesz skorzystać
z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę
od składek za okres od stycznia 2020 r.
Warunki
Ulga ta dotyczy każdego płatnika składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie
ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność
i jaka jest wielkość Twojego przedsiębiorstwa.
Możesz wystąpić o odstąpienie od pobierania odsetek, gdy opłaciłeś już składki, ale po
ustawowym terminie płatności.
Jeśli skorzystasz z tej ulgi, możesz też wystąpić o inne formy wsparcia w ramach Tarczy
Antykryzysowej.

3

Wsparcie ZUS
w związku z COVID-19

Co możesz otrzymać?
Świadczenie postojowe
Odroczenie terminu płatności składek lub układ ratalny
Zwolnienie z opłacania składek
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Jak otrzymać pomoc?
Wypełnij odpowiedni wniosek:
RSP-D o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność
RSP-C o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych
(wypełnia np. zleceniodawca)
RSP-DK o kontynuację świadczenia postojowego dla osób prowadzących
działalność
RSP-DC o kontynuację świadczenia postojowego dla umów
cywilnoprawnych
RDU o ulgę w opłacaniu składek
RDZ o zwolnienie z opłacania składek
RDO o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
dla należności za okres od stycznia 2020 r.
RDS o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, umowy
o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące

Jak złożyć wniosek do ZUS?
Elektronicznie na zus.pl/pue
Za pośrednictwem poczty
Osobiście w placówce ZUS
(do specjalnej skrzynki na dokumenty)

WAŻNE!
W dokumentach koniecznie podaj numer telefonu lub email

2.0

Wniosek

Zawieszenie spłaty umowy z ZUS

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania
odsetek za zwłokę dla należności za okres
od stycznia 2020 r., musisz opłacić należność
główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO).

Jeśli zawarłeś z nami umowę o rozłożenie
zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności składek i masz trudności, aby ją
zrealizować z powodu COVID-19, to możesz wystąpić o zawieszenie spłaty umowy. Zawieszenie
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może nastąpić na 3 miesiące. Dotyczy nieopłaconych rat i składek, których terminy
płatności przypadają w marcu, kwietniu lub
maju 2020 r.
Warunki

Aby skorzystać z ulgi, musisz być
płatnikiem składek i mieć zawartą z ZUS
umowę w sprawie spłaty należności. Nie
ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość
Twojego przedsiębiorstwa.
Dzięki uldze będziesz mógł zapłacić
raty bądź należności odroczone w późniejszym terminie, bez odsetek za zwłokę.
Jeśli nastąpi zawieszenie realizacji
umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty na
3 miesiące, to umowa będzie obowiązywała dłużej o ten okres. Jeśli skorzystasz
z tej ulgi, możesz też wystąpić o inne formy
wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Wniosek
Aby zawiesić realizację umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności, złóż do ZUS
wniosek RDS.
Ważne!
Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcje, jak
krok po kroku wypełnić wnioski o wsparcie
z powodu COVID-19, także w formie filmików. Są one dostępne na stronie www.zus.pl.

BIEŻĄCE WYJAŚNIENIA

Jak poprawić błąd we wniosku
Złożyłeś wniosek do ZUS o ulgę w związku z COVID-19? Jeśli nie wypełniłeś wszystkich niezbędnych pól albo popełniłeś jakiś
błąd, musisz uzupełnić pola lub złożyć korektę. Czasami z powodu swojego błędu będziesz musiał złożyć nowy wniosek albo
zwrócić świadczenie postojowe.
Korekta wniosku
Jeśli nie wypełniłeś we wniosku wszystkich
pól albo któreś pole wypełniłeś błędnie, zwykle poprosimy Cię, abyś uzupełnił pola albo
przesłał korektę e-mailem. W takiej sytuacji
e-mail do nas powinien wyglądać w następujący sposób:
•• W temacie wpisz: typ wniosku/ datę wniosku/ NIP płatnika.
•• W załączniku dodaj zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia, w którym podasz,
jakie pola wniosku trzeba skorygować.
Możesz np. napisać tak: „Proszę o korektę mojego wniosku złożonego 15 kwietnia
2020 r. – proszę zaznaczyć w bloku II, którego wcześniej nie wypełniłem, pozostałe
formy opodatkowania”.
Jeśli nie możesz wysłać e-mailem zdjęcia
lub skanu, przynieś te dokumenty do naszej
placówki i wrzuć do specjalnie przygotowanej
skrzynki.

Konieczny nowy wniosek
Musisz jeszcze raz złożyć wniosek, jeśli we
wcześniejszym:
•• nie podpisałeś się,
•• nie podałeś w ogóle lub podałeś błędny
numer rachunku bankowego (we wniosku
o świadczenie postojowe RSP-C lub RSP-D).
4

Nowy wniosek możesz złożyć w formie papierowej (w naszej placówce) albo elektronicznie
przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Ważne!
Nie możesz przesyłać wniosku e-mailem.
Jeśli prześlesz e-mailem skany, zdjęcia czy
pliki word lub pdf, nie potraktujemy ich jak
wniosku i nie rozpatrzymy.

Wycofanie wniosku
Jeśli wiesz, że we wniosku, który przekazałeś
do ZUS, popełniłeś błąd, np. niewłaściwie zaznaczyłeś pole albo wpisałeś nieprawidłową kwotę
przychodu, poinformuj nas o tym jak najszybciej.
Taki wniosek musisz wycofać i złożyć nowy.
Wniosek możesz wycofać e-mailem w następujący sposób:
•• W temacie wpisz: typ wniosku/ datę wniosku/ NIP płatnika.
•• W załączniku dodaj zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia, w którym wycofujesz
wniosek. Możesz np. napisać tak: „Proszę
wycofać mój wniosek o świadczenie postojowe, który złożyłem 15 kwietnia 2020 r., ponieważ podałem błędną kwotę przychodu”.
Nowy wniosek możesz złożyć w formie
papierowej (w naszej placówce) lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług

Elektronicznych (PUE) ZUS. Nowego wniosku
nie możesz przesyłać e-mailem. Jeśli prześlesz
e-mailem skany, zdjęcia czy pliki word lub pdf,
nie potraktujemy ich jak wniosku.

Jak zwrócić świadczenie postojowe
Musisz zwrócić pełną kwotę świadczenia,
jeśli z powodu Twojego błędu wypłaciliśmy
świadczenie postojowe:
•• na niewłaściwy rachunek bankowy i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku,
•• zanim wycofałeś wniosek,
•• zanim przekazałeś ponowny wniosek z prawidłowymi danymi, które mają wpływ na
wysokość świadczenia.
Kwotę świadczenia postojowego przesyłasz
na rachunek bankowy ZUS, z którego otrzymałeś to świadczenie. W opisie przelewu wpisz:
•• „Zwrot świadczenia postojowego”,
•• imię i nazwisko, zgodne z danymi z przelewu z ZUS,
•• datę wpływu środków na konto.
Dla Twojej wygody przygotowaliśmy instrukcje, jak wypełnić wnioski krok po kroku. Są one na naszej stronie www.zus.pl.
Nowe wnioski w pdf przygotowaliśmy tak,
abyś nie mógł pominąć żadnego pola lub
wypełnić go błędnie.

Aktualności

Kiedy zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe
Zatrudniasz osoby na podstawie umów cywilnoprawnych? Nie mogą one wykonywać tych umów w całości albo wykonują
je tylko w części, ponieważ masz przestój w działalności z powodu COVID-19? Wystąp do ZUS z wnioskiem o świadczenie
postojowe dla tych osób.
Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby, z którymi przed 1 kwietnia 2020 r. zawarłeś:
•• umowy agencyjne,
•• umowy zlecenia,
•• inne umowy o świadczenie usług (do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia),
•• umowy o dzieło.

Warunki
Osoba, którą zatrudniasz na podstawie
umowy cywilnoprawnej, aby otrzymać świadczenie postojowe, musi spełnić następujące
warunki:
•• jej przychód z umowy cywilnoprawnej
w miesiącu przed tym, w którym składasz
wniosek o świadczenie postojowe, nie
przekroczył kwoty wyliczonej jako 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (z poprzedniego kwartału ogłoszonego
przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku),
czyli 15 595,74 zł – jeśli wniosek składasz
w kwietniu lub w maju,
•• nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę,
•• musi mieszkać w Polsce i być obywatelem
RP lub mieć prawo czasowego lub stałego
pobytu w Polsce,
•• nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu
przestoju w prowadzeniu działalności.

Przykład 1
Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty
i niedziele w restauracji na podstawie umowy zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r. (na
czas nieokreślony). Równocześnie pracuje
na podstawie umowy o pracę w szkolnej
stołówce, z miesięcznym wynagrodzeniem
3200 zł. Określone w umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi 1350 zł. Właściciel restauracji po 13 marca 2020 r. zamknął lokal
w związku z COVID-19. Przychód Ignacego
w marcu 2020 r. wyniósł 500 zł. Właściciel
restauracji złożył 2 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe dla Ignacego.
Jednak Ignacy nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r., gdyż miał inny
tytuł do ubezpieczeń społecznych – umowę
o pracę.

Wniosek

Aby Twój zleceniobiorca albo osoba wykonująca dzieło otrzymali świadczenie postojowe,
musisz złożyć do ZUS wniosek RSP-C. Wniosek
ten możesz przekazać do nas:
•• elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (na stronie www.zus.pl
znajdziesz instrukcję, jak to zrobić),
•• elektronicznie przez stronę gov.pl,
•• za pośrednictwem poczty,
•• osobiście do skrzynki na dokumenty w naszej placówce.
Zanim wypełnisz wniosek o świadczenie
postojowe, osoba, z którą zawarłeś umowę
cywilnoprawną, musi Ci złożyć
oświadczenie, że nie podlega
Wsparcie
Wsparcie
ZUS ZUS
ubezpieczeniom
społecznym z inw związku
w związku
z COVID-19
z COVID-19
nego tytułu, i podać przychód, jaki
uzyskuje z innych umów. Do wnioŚwiadczenie postojowe
sku musisz dołączyć kopię umowy
dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne
(umowa agencyjna, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
cywilnoprawnej.
Wniosek o świadczenie postoWykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
Nie możesz wykonać umowy w całości lub w części z powodu przestoju w działalności
jowe musi trafić do nas w ciągu
zleceniodawcy albo zamawiającego w następstwie COVID-19
3 miesięcy od miesiąca, w któNie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
np. nie jesteś pracownikiem
rym zostanie zniesiony stan epiMieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP
demii. O świadczenie postojowe
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP
Twój przychód z umów cywilnoprawnych w miesiącu przed miesiącem złożenia
dla danej osoby możesz wystąwniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego
pić maksymalnie 3 razy. Kolejny
wynagrodzenia* z poprzedniego kwartału
wniosek o świadczenie możesz
Wniosek RSP-C
złożyć najwcześniej w następTwój zleceniodawca albo zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek
nym miesiącu po tym, w którym
o świadczenie postojowe dla Ciebie
Wniosek musi traﬁć do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca,
wypłacimy świadczenie. Osoba,
w którym zostanie zniesiony stan epidemii
którą zatrudniasz na podstawie
Możesz otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy
umowy cywilnoprawnej, będzie
Kwota świadczenia
musiała złożyć oświadczenie, że
Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu przed
tym, w którym zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek o świadczenie
jej sytuacja materialna wykazana
postojowe wynosi minimum 1300 zł**,
we wcześniejszym wniosku nie
to otrzymasz 2080 zł
poprawiła się.
Jeśli suma Twoich przychodów z umów wynosi mniej niż 1300 zł**,
otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń z tych umów

* Ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

** Połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
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Wysokość świadczenia
Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.)
i jest nieoskładkowane oraz

nieopodatkowane. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek
o świadczenie, wynosi do 1299,99 zł (mniej
niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń
z tych umów.
Przykład 2
Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje
na podstawie umowy zlecenia zawartej od
10 stycznia na czas nieokreślony. Z umowy
zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł.
Właścicielka kawiarni potwierdziła we wniosku, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było
znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19.
W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy
zlecenia wyniósł 1300 zł. Właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek
o świadczenie postojowe.
Maciej otrzyma świadczenie postojowe za
kwiecień 2020 r. w wysokości 2080 zł, bo spełnia następujące warunki:
•• zawarł umowę zlecenia przed 1 kwietnia
2020 r.,
•• w marcu jego przychód był niższy od
15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału
ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS obowiązującego na dzień złożenia
wniosku),
•• podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko
jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów
do ubezpieczeń społecznych),
•• właścicielka kawiarni potwierdziła przestój
spowodowany COVID-19.
Przykład 3
Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 1 marca
2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny „Nasza dzielnica”. Zgodnie z umową
po odbiorze filmu otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 14 tys. zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od
umowy 15 marca 2020 r. Zamawiający złożył
20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie
postojowe dla Olafa.
Olaf otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, ponieważ:
•• zawarł umowę o dzieło przed 1 kwietnia
2020 r.,
•• określone w umowie wynagrodzenie jest
wyższe od 1300 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i niższe od 15 595,74 zł. (300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał
ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS obowiązującego na dzień złożenia
wniosku).
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Kto może skorzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. przez czas opieki nad dzieckiem do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu
COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza.
Opieka nad dzieckiem do 8 lat
Od 8 marca obowiązują przepisy, które
wprowadziły dodatkowy zasiłek opiekuńczy
na okres do 14 dni. Mogły z niego skorzystać
od 12 marca tego roku osoby, które:
•• są objęte ubezpieczeniem chorobowym
(np. z działalności gospodarczej, umowy
o pracę, umowy zlecenia),
•• musiały się zająć dzieckiem do 8 lat z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku
z COVID-19.
Przykład 1
Anna wystąpiła o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r., ponieważ od tego
dnia zamknięto szkołę, do której chodziła jej
córka. Dziewczynka urodziła się 22 marca
2012 r. Anna otrzymała zasiłek opiekuńczy od
16 do 21 marca, czyli do dnia przed ósmymi
urodzinami dziecka.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje
za dni, w których opiekujesz się dzieckiem, podane w oświadczeniu. Wskazujesz je w oświadczeniu, które składasz swojemu pracodawcy,
zleceniodawcy lub ZUS. Jeśli podasz np. okres od
12 do 25 marca, to otrzymasz zasiłek za te 14 dni.
Przepisy uchwalone 31 marca wydłużyły
dodatkowy zasiłek opiekuńczy o kolejne 14 dni.
Ważne!
Rada Ministrów może określić dłuższy
okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W rozporządzeniu
z 30 kwietnia Rada Ministrów wydłużyła
ten okres do 24 maja.
Od 6 maja mogą być otwierane placówki dla
najmłodszych dzieci. Jeśli jednak nie zdecydujesz się posłać dziecka do placówki, zasiłek
nadal będzie Ci przysługiwał.
Magazyn informacyjny
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wydawca: Centrala ZUS w Warszawie
Magazyn powstaje pod redakcją departamentów
Centrali ZUS:
Departamentu Ubezpieczeń i Składek,
Departamentu Realizacji Dochodów,
Departamentu Zasiłków,
Departamentu Kontroli Płatników Składek,
Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych,
Departamentu Obsługi Klientów.
Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 688/20
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Opieka nad dzieckiem
z niepełnosprawnością
Nowe przepisy przyznały też od 26 marca
2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy ubezpieczonym rodzicom dzieci z niepełnosprawnością
w wieku powyżej 8 lat. Dotyczy to dzieci:
•• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
•• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
•• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Przykład 2
Ewa (ma ubezpieczenie chorobowe z działalności gospodarczej) jest matką dwóch
chłopców. Jeden z nich ma 7 lat, a drugi
15 lat i jest niepełnosprawny. Ewa od 16 do
20 marca (5 dni) i od 23 do 25 marca (3 dni)
pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy, bo
opiekowała się młodszym dzieckiem z powodu
zamknięcia jego szkoły. 3 kwietnia Ewa złożyła oświadczenie w ZUS, że musi zająć się
starszym synem od 26 marca do 8 kwietnia
(14 dni) z powodu zamknięcia jego szkoły. Ewa
otrzymała dodatkowy zasiłek opiekuńczy za
14 dni z tytułu opieki nad starszym niepełnosprawnym synem.

Gdy niania albo dzienny opiekun
nie mogą zająć się dzieckiem
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego możesz również skorzystać, jeśli Twoim dzieckiem
opiekowała się niania (z którą masz podpisaną
umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun, ale z powodu COVID-19 nie mogą zająć
się dzieckiem. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy
niania musi opiekować się własnym dzieckiem
do lat 8 albo dzieckiem niepełnosprawnym
z powodu zamknięcia np. szkoły, musi odbyć
obowiązkową kwarantannę lub izolację czy też
jest niezdolna do pracy z powodu COVID-19.

Opieka nad pełnoletnią osobą
z niepełnosprawnością
Jesteś ubezpieczonym rodzicem lub opiekunem pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością? Musisz zapewnić jej opiekę z powodu
zamknięcia w związku z COVID-19 placówki, do

której uczęszcza, czyli szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia,
warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki
pobytu dziennego? Wtedy dodatkowy zasiłek
opiekuńczy również Ci przysługuje.

Dokumenty potrzebne do wypłaty
dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, musisz złożyć u swojego płatnika składek,
czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wzór
oświadczenia możesz pobrać z naszej strony
www.zus.pl.
Jeśli zasiłek będzie wypłacał Ci ZUS, to Twój
pracodawca albo zleceniodawca musi przekazać nam Twoje oświadczenie razem z zaświadczeniem Z-3 albo Z-3a. Może to zrobić przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
W takim przypadku dołącza skan oświadczenia
do zaświadczenia Z-3 albo Z-3a.
Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą,
oświadczenie składasz w ZUS. Możesz je złożyć
przez PUE. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić. Nie są potrzebne wniosek
Z-15A ani zaświadczenie Z-3b.
Ważne!
Musisz złożyć oświadczenie, bo bez niego
ZUS albo płatnik składek nie wypłacą Ci
zasiłku.
Jeśli opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością lub dzieckiem, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to
aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
musisz przedstawić dodatkowo jeden z następujących dokumentów:
•• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
•• orzeczenie o niepełnosprawności,
•• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego osoby, nad którą sprawujesz opiekę,
wydawane przez zespoły orzekające, które
działają w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

