
Istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.) 

w zakresie ubezpieczeń społecznych 

 

 Zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzy-

sowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.) na wniosek płatnika składek, który 

na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świad-

czeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach roz-

liczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek 

przed dniem 1 lutego 2020 r. 

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą 

działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej 

dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wy-

łącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwal-

nia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na je-

go obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobro-

wolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i 

Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej 

działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwol-

nienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy 

niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. 

Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z ob-

owiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpiecze-

nie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia du-

chownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią 

współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlega-

ją należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy 

wymiaru tych składek. 
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Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek 

stanowi zadeklarowana kwota. 

 

Przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 31zo ust. 1 ustawy: 

1) płatnik składek składa wniosek, 

2) na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych, 

3) był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpiecze-

nia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Soli-

darnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fun-

dusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 

31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten 

okres. 

 

Przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 31zo ust. 2 ustawy: 

1) płatnik składek składa wniosek  

2) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: 

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

- osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepi-

sów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepi-

sów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a; 

- twórcę i artystę; 

- osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-

rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

- wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

- osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.). 

2) opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpiecze-

nie zdrowotne, 

3) prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. 
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4) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, 

nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obo-

wiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r. 

 

WNIOSEK 

 

Zgodnie z art. 31zp analizowanej ustawy wniosek o zwolnienie z obo-

wiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, na-

leżnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej 

„wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów 

lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

c) adres do korespondencji; 

2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwier-

dzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r.; 

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 

4) podpis wnioskodawcy. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W 

oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy od-

powiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta za-

stępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie 

dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za 
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pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zgodnie z art. 31zq analizowanej ustawy za marzec, kwiecień i maj 2020 

r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub 

imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepi-

sach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi 

przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należ-

ności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów 

miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obo-

wiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w któ-

rym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu skła-

dek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub 

imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony 

jest z obowiązku ich składania. 

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnie-

niu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 

2. 

W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w sys-

temie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o któ-

rej mowa w ust. 5, udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. 

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, następuje w drodze decyzji. 

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z ty-

tułu składek, o której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do 

wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na za-

sadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do 

wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
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stracyjnymi. 

 
Oprac: mec. Krzysztof Miazga 

 


