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Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne na  

3 miesiące 

 

Komu przysługuje zwolnienie ze składek? 

Prawo uzyskania zwolnienia ze składek przysługuje: 

 

1) płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

2) płatnikowi składek, będącemu 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), opłacającemu składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 

prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i 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 nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

3) duchownemu będącemu płatnikiem składek. 
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W jakim zakresie przysługuje zwolnienie? 

 

Płatnika, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

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. 

 

Płatnika, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 

jego obowiązkowe 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. 

 

Duchownego, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek 

na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia 

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

 

Jakie formalności należy spełnić aby uzyskać zwolnienie? 

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnik składek 

powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać: 

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, opłacającemu składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne  potwierdzające 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.  tj. 15 681 zł. (dotyczy płatników opłacających 

składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne).  

3) podpis wnioskodawcy. 
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W jakiej formie może być złożony wniosek? 

 

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 pomocą profilu informacyjnego 

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

art. 31zo i 31zp ustawy o zwalczaniu COVID-19 Podstawa prawna: 

 

 

 

 

 

 


