
ZUS przyjął 4,8 mln wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej
Zwolniliśmy płatników z opłacania składek na kwotę ponad 11,5 mld zł. Wypłaciliśmy też ponad 2,1 mln świadczeń postojowych.

30 czerwca upłynął termin, w którym mo-
głeś złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek. Od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca przyjęliśmy ponad 2,1 mln wniosków. Ze 
zwolnienia z obowiązku opłacania składek 

skorzystało najwięcej firm z województw: 
mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Nadal przyjmujemy wnioski o świadczenie 
postojowe. Możesz je złożyć w ciągu 3 miesięcy 
od miesiąca, w którym zostanie odwołany stan 

epidemii. Do 6 lipca wpłynęło do nas ponad 
2 mln wniosków od osób prowadzących dzia-
łalność i ponad 266 tys. wniosków od zlecenio-
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Dodatek solidarnościowy  

Jeśli z powodu COVID-19 straciłeś pracę po 
15 marca 2020 r., możesz otrzymać dodatek 
solidarnościowy. Dodatek ten przysługuje 
od 1 czerwca przez 3 miesiące, w wysokości 
1400 zł.
 czytaj więcej na s. 3 
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Wniosek o świadczenie 
postojowe bez pośrednictwa 
zleceniodawcy 

Z Tarczy Antykryzysowej 4.0 wynika, że jeśli 
zleceniodawca odmówi złożenia wniosku 
o świadczenie postojowe, zleceniobiorca będzie 
mógł sam złożyć wniosek w ZUS.
 czytaj więcej na s. 2 

Nowe funkcje na PUE 

Na Platformie Usług Elektronicznych możesz 
podejrzeć szczegóły wniosku o zwolnienie 
z opłacania składek i o świadczenie 
postojowe.

 czytaj więcej na s. 4
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od 24 czerwca tylko przez PUE  
można złożyć wnioski o wsparcie z ZUS 
w ramach Tarczy Antykryzysowej 
Wnioski, które składasz przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), są 
automatycznie wypełniane danymi zapisanymi na Twoim profilu. Dzięki temu 
unikasz błędów we wnioskach i szybciej otrzymujesz pomoc. 

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski z Tarczy 
Antykryzysowej: 

 • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ),
 • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego 
wypłaty (RSP-D, RSP-C, RSP-DK i RSP-CK),

 • o odstąpienie od pobierania odsetek za 
zwłokę (RDO),

 • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez 
opłaty prolongacyjnej – odroczenie termi-
nu płatności lub rozłożenie na raty należ-
ności z tytułu składek (RDU)

– możesz złożyć tylko elektronicznie – przez 
PUE.

Jeśli złożysz wniosek w inny sposób (papiero-
wo, mailowo, przez ePUAP), nie rozpatrzymy go.

Jak podpisać wniosek elektroniczny

Aby ułatwić składanie wniosków, wpro-
wadziliśmy nowy sposób ich podpisywania. 
Wystarczy, że klikniesz „podpisz profilem PUE”, 
a wniosek od razu do nas trafi. Jest to najprost-
szy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych 
dodatkowych czynności czy opłat.

Możesz też podpisać wnioski tak jak do-
tychczas:

 • za pomocą profilu zaufanego (pz.gov.pl),

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem osobistym (e-dowód). 

Na PUE w zakładce „Płatnik” możesz:
 • sprawdzić stan bieżących rozliczeń,
 • sprawdzić informacje o osobach zgło-
szonych do ubezpieczeń,

 • mieć dostęp do elektronicznych zwol-
nień lekarskich (e-ZLA) pracowników,

 • złożyć wniosek o zaświadczenie o nie-
zaleganiu w opłacaniu składek,

 • samodzielnie utworzyć potwierdzenie 
swoich danych w ZUS,

 • złożyć wnioski o świadczenia z Tarczy 
Antykryzysowej.

PUE coraz popularniejsze

Obecnie 4,4 mln klientów ma konto na 
PUE. Od marca do końca czerwca 0,7 mln 
osób założyło konto na portalu ZUS. Świadczy 
to o tym, że w czasie przymusowej izolacji 
przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają 
z możliwości załatwienia spraw w ZUS przez 
internet.

komu jeszcze przysługuje 
świadczenie postojowe
Tarcza Antykryzysowa 4.0 przyznała 
prawo do świadczenia postojowego 
przedsiębiorcom, którzy jednocześnie 
pracują, np. na podstawie umowy 
o pracę czy umowy zlecenia. Muszą 
jednak podlegać z działalności 
gospodarczej ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym.

Według wcześniejszych przepisów, jeśli 
prowadziłeś działalność gospodarczą i mia-
łeś inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, 
nie mogłeś otrzymać świadczenia postojo-
wego. Obecnie nie jest to przeszkodą, ale 
musisz być objęty ubezpieczeniami emery-
talnym i rentowymi z działalności gospodar-
czej. Musisz też spełnić następujące warunki:

 • masz przestój w prowadzeniu działalnoś-
ci w wyniku COVID-19,

 • rozpocząłeś działalność przed 1 kwietnia 
2020 r.,

 • nie zawiesiłeś działalności, a przychód, 
który uzyskałeś w miesiącu przed tym, 
w którym złożyłeś wniosek był o co 
najmniej 15 proc. niższy od przychodu, 
który uzyskałeś w miesiącu poprzednim, 
albo zawiesiłeś działalność po 31 stycz-
nia 2020 r.,

 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś 
obywatelem RP lub masz prawo czaso-
wego lub stałego pobytu w Polsce.
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biorców i innych osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne. Szczegółowe informacje do-
tyczące warunków i wysokości świadczenia 
postojowego znajdziesz na stronie www.zus.pl. 
Możesz też liczyć na wsparcie naszych dorad-
ców, zarówno bezpośrednie, jak i telefoniczne. 

Głosy naszych klientów  
o wsparciu z ZUS  

Radosław jest mikroprzedsiębiorcą, który 
prowadzi firmę usługową w Lubinie na Dolnym 
Śląsku. Zajmuje się montażem okien, drzwi i ro-
let. Obsługuje głównie mieszkania prywatne. 
Zatrudnia jednego pracownika. Przed pande-

mią firma Radosława działała bardzo dobrze, 
choć w tej branży każdego roku występują 
miesiące bardzo wytężonej pracy i miesiące, 
w których pracy jest znaczniej mniej. Radosław 
liczył na nowe zlecenia od marca tego roku i tak 
się rzeczywiście stało. 

Niestety w połowie marca koronawirus 
całkowicie zatrzymał działalność jego firmy 

montażowej. Przedsiębiorca był przygoto-
wany finansowo na około miesiąc przestoju. 
W maju skorzystał ze wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej. Uzyskał na trzy 
miesiące zwolnienie z opłacania składek, 
dwukrotnie – wsparcie finansowe w postaci 
świadczenia postojowego oraz pożyczkę dla 
mikroprzedsiębiorców z lokalnego urzędu pra-

cy. Pomoc finansową otrzymał również jego 
pracownik. 

– Dzięki wsparciu mogliśmy przetrwać 
maj, zapłacić za zobowiązania, zapłacić za 
leasing za dwa miesiące. Minęło widmo dłu-
gów, a my przetrwaliśmy kryzys marcowo-
-majowy bez strat. Ta pomoc zadziałała – 
mówi Radosław.

Agnieszka jest magistrem kosmetologii. 
Prowadzi gabinet kosmetyczny i treningi 
HI-TECH w Toruniu. Działalność przynosi-
ła zyski, Agnieszka myślała o rozwoju fir-
my. Jednak z powodu koronawirusa z dnia 
na dzień musiała zamknąć gabinet i zwolnić 
pracownicę. 

Dzięki Tarczy Antykryzysowej Agnieszka 
skorzystała z umorzenia składek za trzy mie-
siące. Otrzymała również dwukrotnie wsparcie 
finansowe w postaci świadczenia postojowe-
go. Pomogło jej to pokryć część zobowiązań, 
np. opłacić czynsz. Po odmrożeniu jej profilu 
działalności była w stanie ponownie przy-
jąć pracownicę. Gdyby nie pomoc w ramach 
Tarczy Antykryzysowej, musiałaby zamknąć 
działalność. 

– Niestety straty, które poniosłam, są już 
nie do odrobienia. Do tego nowe realia prowa-
dzenia tego typu działalności podniosły koszty, 
więc będę musiała podnieść ceny usług – mówi 
Agnieszka.

Wsparcie z ZUS w związku z CoVID-19 liczba wniosków do ZUS  
(do 6 lipca 2020 r.) 

świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność  2 mln

świadczenie postojowe dla zleceniobiorców 266 tys.

odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie zaległości na raty 72,6 tys.

odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę 7,9 tys.

zawieszenie spłaty umowy o odroczenie terminu płatności lub 
rozłożenie zaległości na raty 3 tys.

dodatek solidarnościowy 77,9 tys. 

 ciąg dalszy ze s. 1

Wniosek  
o świadczenie 
postojowe 
bez pośrednictwa 
zleceniodawcy
Z Tarczy Antykryzysowej 4.0 
wynika, że jeśli zleceniodawca 
odmówi złożenia wniosku 
o świadczenie postojowe, 
zleceniobiorca będzie mógł sam 
złożyć wniosek w ZUS. 

Aby to zrobić, trzeba spełniać następujące 
warunki:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał prze-
stój w działalności w wyniku COVID-19,

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 
2020 r.,

 • przychód w miesiącu przed tym, w któ-
rym zleceniobiorca składa wniosek, był 
niższy od 300 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzednie-
go kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS na podstawie przepisów o emerytu-
rach i rentach z FUS (dla wniosków skła-
danych w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie 
może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł).
Przygotowujemy nowy wniosek (RSP-CZ), 

który zleceniobiorca będzie mógł złożyć tyl-
ko elektronicznie – przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE).

Zleceniobiorca będzie mógł skorzystać 
z tego uprawnienia od 24 lipca 2020 r. 

AkTUAlNoŚCI
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oświadczenie niezbędne do wypłaty 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego
od 25 maja możesz skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego także, gdy 
Twoje dziecko w wieku do lat 8 nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymasz 
również, gdy nie wysłałeś dziecka do otwartej już placówki, jeśli sam się nim 
opiekujesz. 

Niezbędne oświadczenie 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy, musisz złożyć oświadczenie. Jest ono 
jednocześnie wnioskiem o ten zasiłek. Wzór 
oświadczenia możesz pobrać z naszej strony 
www.zus.pl. 

Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą, 
oświadczenie składasz w ZUS. Możesz je zło-
żyć przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE). Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, 
jak to zrobić. 

Jeśli jesteś pracodawcą albo zleceniodaw-
cą, Twoi pracownicy albo zleceniobiorcy mu-
szą złożyć Ci oświadczenie o sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem. Jeśli zasiłek będzie 
im wypłacał ZUS, to musisz przekazać do 
nas ich oświadczenie razem z zaświadcze-
niem Z-3 albo Z-3a. Możesz to zrobić przez 
PUE. W takim przypadku do zaświadcze-
nia Z-3 albo Z-3a dołącz skan oświadcze-
nia, potwierdzonego za zgodność z orygi- 
nałem.

Jeśli wcześniej złożyłeś wniosek 

Mimo niezakończonego procesu legisla-
cyjnego rodzice dzieci do lat 8, które nie mają 
orzeczenia o niepełnosprawności lub o po-
trzebie kształcenia specjalnego, mogli składać 
wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarów-
no u nas, jak i u Ciebie jako płatnika składek. 
Teraz – po wejściu w życie przepisów Tarczy 
Antykryzysowej 4.0 – będziemy wypłacać ten 
zasiłek.

Jeśli Ty albo Twoi pracownicy lub zle-
ceniobiorcy złożyliście wniosek o zasiłek 
opiekuńczy na ogólnych zasadach (z powo-
du zamknięcia placówki, do której uczęsz-
cza dziecko) przed wejściem w życie Tarczy 
Antykryzysowej 4.0, to ten wniosek trzeba 
potraktować jako wniosek o dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy na dalszy okres. 

Okres tego zasiłku nie będzie wliczony do 
limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku ka-
lendarzowym.

BIEŻĄCE WYJAŚNIENIA
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Dla kogo dodatek solidarnościowy
Jeśli z powodu CoVID-19 straciłeś pracę po 15 marca 2020 r., możesz otrzymać dodatek solidarnościowy.  
Dodatek ten przysługuje od 1 czerwca przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł. 

Kto może skorzystać z dodatku

Możesz skorzystać z dodatku, jeśli:
 • Twój pracodawca rozwiązał z Tobą umowę 
o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 
2020 r.,

 • Twoja umowa o pracę na czas określony 
została rozwiązana po 15 marca 2020 r.

Jakie warunki trzeba spełnić

Otrzymasz dodatek solidarnościowy, jeśli 
spełniasz następujące warunki:

 • mieszkasz w Polsce i:
 — jesteś obywatelem Rzeczpospolitej 
Polskiej lub

 — masz prawo pobytu lub stałego pobytu 
w Polsce lub

 — jesteś cudzoziemcem i legalnie przeby-
wasz w Polsce oraz masz prawo do pracy 
w Polsce, 

 • byłeś objęty ubezpieczeniami społecznymi 
ze stosunku pracy przez co najmniej 60 dni 
w 2020 r.,

 • Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. roz-
wiązał z Tobą umowę o pracę za wypowie-
dzeniem albo Twoja umowa o pracę na czas 
określony uległa rozwiązaniu po 15 marca 
2020 r., 

 • nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecz-
nymi, ubezpieczeniem społecznym rolni-
ków i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wyjątek! 

Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne:
 • kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie 
pracy jako osoba bezrobotna lub pobie-
rająca stypendium,

 • kiedy jesteś zgłoszony do ubezpiecze-
nia zdrowotnego jako członek rodziny.

Przykład 1
Pani Wanda pracowała od 7 stycznia do 

20 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunko-
wym. Potem pracodawca nie przedłużył jej umo-
wy. Od 4 maja jest zarejestrowana w urzędzie 
pracy, nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych.

Pani Wanda złożyła 25 czerwca elektronicz-
ny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy 
za czerwiec, lipiec i sierpień. Otrzyma przez 
3 kolejne miesiące po 1400 zł, bo spełnia na-
stępujące warunki:

 • była objęta ubezpieczeniami społecznymi 
na podstawie umowy o pracę przez ponad 
60 dni w 2020 r.,

 • została bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożyła wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Ile wynosi dodatek

Otrzymasz 1400 zł miesięcznie za okres od 
1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. 

Ważne! 

Dodatek solidarnościowy możesz otrzy-
mać najwcześniej za miesiąc, w którym zło-
żysz wniosek.

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub sty-
pendium dla bezrobotnych na szkolenia oraz 
podnoszenie kwalifikacji? Jeśli otrzymasz do-
datek solidarnościowy, niezwłocznie poinfor-
muj o tym urząd pracy. Urząd pracy zawiesi 
Twoje dotychczasowe świadczenie.

Jeśli urząd pracy wypłaci Ci zasiłek dla bez-
robotnych lub stypendium w miesiącu, od któ-
rego przysługuje Ci dodatek solidarnościowy, 
otrzymasz dodatek pomniejszony o wypłacone 
wcześniej świadczenia. Pomniejszony dodatek 
otrzymasz tylko w miesiącu, w którym złożysz 
wniosek. Za kolejne miesiące wypłacimy Ci do-
datek w pełnej wysokości. 

Przykład 2
Pan Adam pracował od 7 stycznia 2019 r. 

do 16 marca 2020 r. na etacie w biurze. Potem 
pracodawca nie przedłużył mu umowy. Od 
30 marca pan Adam jest zarejestrowany 
w urzędzie pracy i otrzymuje zasiłek dla bez-
robotnych. 25 czerwca złożył elektroniczny 
wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy 
za czerwiec, lipiec i sierpień. W czerwcu otrzy-
mał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 
763,98 zł.

Pan Adam otrzyma dodatek solidarnościo-
wy, bo spełnia następujące warunki:

 • był objęty ubezpieczeniami społecznymi 
na podstawie umowy o pracę przez ponad 
60 dni w 2020 r.,

 • został bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożył wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość jego dodatku solidarnościowego 
będzie wynosiła:

 • za czerwiec – 636,02 zł (1400 zł – 763,98 zł),
 • za lipiec i sierpień – po 1400 zł.

Kiedy i jak złożyć wniosek

Wniosek o dodatek solidarnościowy złóż na 
formularzu EDS do 31 sierpnia 2020 r. przez 
Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Na 
stronie www.zus.pl znajdziesz instrukcję, jak 
to zrobić.

Wniosek musisz podpisać na jeden z czte-
rech sposobów:

 • profilem PUE (wystarczy, że jesteś zalogo-
wany do PUE), 

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(płatnym), 

 • profilem zaufanym (pz.gov.pl), 
 • podpisem osobistym (e-dowód). 

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja, to musisz 
złożyć korektę wniosku EDS lub drugi wnio-
sek EDS. 

Ważne! 

Jeśli złożysz wniosek o dodatek solidar-
nościowy po 31 sierpnia 2020 r., nie roz-
patrzymy go. 

Jak i kiedy otrzymasz informacje 
o dodatku

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące 
wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem 
lub telefonicznie.

Informacja o przyznaniu dodatku so-
lidarnościowego będzie na Twoim profilu 
ubezpieczonego na PUE. Otrzymasz doda-
tek na rachunek bankowy, który podasz we 
wniosku.

Jeśli dodatek Ci nie przysługuje, wydamy 
decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję 
otrzymasz elektronicznie na PUE.

Ważne! 

Wypłacimy Ci dodatek w ciągu 7 dni od 
wyjaśnienia ostatniej niezbędnej do tego 
okoliczności.

Czy można się odwołać

Możesz odwołać się od naszej decyzji do 
sądu – za naszym pośrednictwem. Masz na 
to miesiąc od dnia, w którym przekażemy Ci 
decyzję na PUE.

Jakie obowiązki ma uprawniony 
do dodatku

Jeśli masz status bezrobotnego, musisz jak 
najszybciej poinformować urząd pracy o tym, 
że pobierasz dodatek solidarnościowy. 

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja – wystąpią 
okoliczności, które powodują utratę prawa do 
dodatku solidarnościowego – musisz nas o tym 
od razu powiadomić.

Gdzie można otrzymać pomoc

Poproś o pomoc naszych pracowników 
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni ro-
bocze (pn.–pt.) w godzinach 7–18 pod nume-
rem telefonu 22 560 16 00. Możesz też wysłać 
pytanie na adres: cot@zus.pl.

Ważne! 

W czasie gdy pobierasz dodatek solidar-
nościowy:

 • podlegasz ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym oraz ubezpieczeniu 
zdrowotnemu (płatnikiem składek na te 
ubezpieczenia jest ZUS), 

 • nie przysługuje Ci prawo do zasiłku 
chorobowego lub świadczenia rehabi-
litacyjnego.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/dodatek-solidarnosciowy-karta/2593383
mailto:cot@zus.pl
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Nowe funkcje na PUE
Na Platformie Usług Elektronicznych możesz podejrzeć szczegóły wniosku 
o zwolnienie z opłacania składek i o świadczenie postojowe.

Funkcje te są dostępne na Twoim profilu, 
jeśli złożyłeś wnioski: o zwolnienie z opłaca-
nia składek (RDZ), o świadczenie postojowe 
(RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek

Informacje dotyczące wniosku o zwol-
nienie z opłacania składek znajdziesz w za-
kładce „Płatnik”. Kliknij w bocznym menu na 

„Dokumenty i wiadomości”, a następnie na 
„Tarcza antykryzysowa – wnioski”. W tej za-
kładce są następujące informacje: 

 • data wpływu wniosku,
 • kanał wpływu, czyli jak wniosek wpłynął 
do ZUS, 

 • typ (symbol wniosku),
 • status wniosku,
 • data odmowy zwolnienia z opłacania skła-
dek.

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 1187/20

E-USŁUGI

Składki
Minimalna wysokość składek za osoby prowadzące działalność 
gospodarczą w 2020 r. na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, 
wypadkowe (1,67%)* i chorobowe:
1.  przy podstawie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia  

(czyli 780 zł) 246,80 zł
2.  przy podstawie 60% prognozowanego przeciętnego  

wynagrodzenia miesięcznego (czyli 3136,20 zł) 992,30 zł
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w 2020 r. wynosi maksymalnie 156 810 zł
* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok 

składkowy (od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku). 

Składka na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)**  
(dot. pkt 2) (czyli 2,45%) 76,84 zł
Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe w 2020 r. nie może przekroczyć miesięcznie 13 067,50 zł
Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące 
działalność gospodarczą nie może być niższa niż 362,34 zł. 
Jest ona naliczana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 4026,01 zł 
(75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w IV kwartale 2019 r., włącznie z wypłatami z zysku).
** Szczegółowe wyjaśnienia dot. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy 

i Fundusz Solidarnościowy znajdziesz na stronie www.zus.pl.

SkŁADkI

Możesz też sprawdzić m.in.: miesiąc, za któ-
ry zostałeś zwolniony z opłacenia należności, 
datę zwolnienia albo datę odmowy. 

Wniosek o świadczenie postojowe 

Na PUE możesz też sprawdzić informacje 
dotyczące wniosku o świadczenie postojo-
we. Są one w zakładkach: „Ubezpieczony”, 
„Świadczeniobiorca” i „Płatnik”. Wystarczy 
kliknąć w bocznym menu „Dokumenty i wia-
domości”, a następnie „Tarcza antykryzysowa – 
wnioski”.

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie po-
stojowe dla osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą (RSP-D i RSP-DK), możesz 
sprawdzić: 

 • datę wpływu wniosku,
 • kanał wpływu, czyli jak wniosek wpłynął 
do ZUS, 

 • typ (symbol wniosku),
 • status,
 • datę wypłaty,
 • kwotę świadczenia,
 • datę odmowy.

Ważne! 

Szczegółową instrukcję, jak sprawdzić in-
formacje dotyczące wniosków o zwolnienie 
z opłacania składek i o świadczenie po-
stojowe, znajdziesz na stronie www.zus.pl. 

TECHNICZNE

ŻYCIE  
I ZDROWIE  

PRACOWNIKA
JEST W TWOICH  

RĘKACH

GŁÓWNE PRZYCZYNY 

WYPADKÓW PRZY PRACY  
w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa

Więcej informacji:  
www.bhpnatak.pl

42%  brak wyposażenia w środki ochrony indywidualnej lub ich nieużywanie  
 niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia  
 wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia  
 nieznajomość zagrożenia wynikająca z niedostatecznych szkoleń

 nieprawidłowe procedury procesu technologicznego 
 brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń  
 brak nadzoru lub tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bhp
 braki w przeszkoleniu pracowników, niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
 niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń
 brak środków ochrony zbiorowej

ludzkie

40%

organizacyjne

18%

techniczne

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+jak+sprawdzi%C4%87+szczeg%C3%B3%C5%82y+%C5%9Bwiadcze%C5%84+postojowych.doc/4201eb80-a45a-dfca-c9ec-2b9a66cb744c
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