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Płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do 
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych  

Zgodnie z ustawą 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 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, jeżeli 
był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

Art. 31zo ust. 1 dotyczy: 

1. płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 10 ubezpieczonych, 

  UWAGA! wymóg dotyczy liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń a nie liczby   
  osób zatrudnionych, tak jak jest np. w Ustawie - Prawo przedsiębiorców. 

  Chodzi zatem łącznie np. o przedsiębiorcę + 8 osób u niego zatrudnionych. 

2. należności nieopłaconych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, 

3. działalność była wykonywana przed dniem 1 lutego 2020. 

Zwolnienie dotyczy składek za okres marzec-maj 2020 r., czyli ostatni miesiąc, za który można 
uzyskać zwolnienie ze składek to maj 2020 (składka płatna w czerwcu 2020 r.). 

UWAGA! Wniosek o zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli płatnik dokonał nadpłaty 
składek i zapłacił składkę za marzec wcześniej, to jedyna możliwość, to wniesienie o zwrot 
nadpłaty. 
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Płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność 

Zgodnie z ustawą 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 wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne 
lub ubezpieczenie zdrowotne, 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., 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, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 
2020 r. 

Wymogi: 

1. płatnika składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, 

2. należności nieopłacone należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

3. działalność była wykonywana przed dniem 1 lutego 2020, 

4. przychód z tej działalności 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% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tj.   ===> 15 681 zł. 

Wyjaśnienie: wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS możemy złożyć już w 
kwietniu 2020 r. Składając wniosek w kwietniu, wnosimy o zwolnienie z opłacania 
składek za marzec 2020. Warunkiem jest to, żeby działalność prowadzona była przed 1 
lutego 2020 r., czyli rozpoczęta najpóźniej w dniu 31.01.2020 r. Ponadto nasz przychód z 
działalności za pierwszy miesiąc, za który składamy wniosek o zwolnienie czyli np. 
marzec, jeżeli wniosek składamy w kwietniu, nie może być wyższy niż kwota 15 681 zł. 

Wyjaśnienie 2: W przypadku podatników, zobowiązanych do opłacania VAT, przyjmuje 
się wartość przychodu netto tj. kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub 
usług pomniejszona o podatek VAT.  
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Uwaga! W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i 
osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone 
od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.  

Jeżeli osoba prowadząca działalność zadeklarowała wyższą podstawę wymiaru składek, to 
pozostałą część (ponad kwotę obowiązującej najniższej podstawy) musi opłacić we własnym 
zakresie. 

Przykład z oficjalnej strony ZUS (https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/
publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396) 

Zwolnienie dotyczy składek za okres marzec-maj 2020 r., czyli ostatni miesiąc, za który można 
uzyskać zwolnienie ze składek to maj 2020 (składka płatna w czerwcu 2020 r.). 
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Duchowny 

Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek 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. 

Wymogi: 

1. duchowny, 

2. należności nieopłacone należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 
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Wniosek o zwolnienie od opłacania składek - omówienie 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (stanowiący załącznik 
do niniejszego opracowania), płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  

Informacja: Zachęcamy do złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania 
należności jak najszybciej. 

Wniosek o zwolnienie można przesłać:  

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

•  za pośrednictwem poczty,  

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 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.  

Informacja: Zachęcamy osoby zwolnione z obowiązku składania deklaracji, do składania 
ich co miesiąc (tj. w kwietniu za marzec, w maju za kwiecień i w czerwcu za maj) w 
terminie do 10-go każdego miesiąca. 

ZUS poinformuje płatnika o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Jeżeli płatnik posiada 
profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, to informacja zostanie udostępniana 
wyłącznie na tym profilu. 

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 
31zo, następuje w drodze decyzji, od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia 
wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny 
zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.  
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Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do 
świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
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Instrukcja przesyłania wniosku o zwolnienie od opłacania 
składek drogą elektroniczną 

Dotyczy osób, które mają konto w systemie teleinformatycznym ZUS


Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) za okres 
marzec-maj 2020r. 

1. należy wejść się na stronę ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi i zalogować się:

 
2. wybrać sposób logowania: 

- przez profil zaufany, 
- kwalifikowany podpis elektroniczny, 
- bankowość elektroniczną 
- ewentualnie utworzyć konto klikając w Zarejestruj się. 

3. W naszym przykładzie wybieramy „Zaloguj przez profil zaufany” 
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4.   Po zalogowaniu klikamy w zakładkę Płatnik:

 

5. Z bocznego menu (po lewej stronie) wybieramy zakładkę Dokumenty i Wiadomości – 
[Dokumenty robocze]  

6. Klikamy w przycisk Utwórz nowy - wniosek RDZ można wybrać z listy dostępnych 
dokumentów, zaznaczamy go i klikamy w Utwórz dokument: 
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5. Na ekranie wyświetli się formularz. Część danych powinna zostać automatycznie uzupełniona. 
Jeżeli takie dane jak adres korespondencyjny, dane teleadresowe nie uzupełniły się, to należy je 
wpisać. 

W formularzu :  

na stronie 2 w  sekcji II [Treść wniosku] należy zaznaczyć właściwą opcję: 

 

Płatnik zgłasza do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych należy wypełnić pierwszy 
blok tego wniosku.  
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Płatnik prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki wyłącznie za siebie – powinien 
wypełnić drugi blok  

 

Płatnik jest osobą duchowną - powinien wypełniać ostatni blok w tej części 

 

6. Należy wybrać przycisk SPRAWDŹ - system wskaże ewentualne braki przy wypełnianiu 
wniosku lub błędy. Po czym wniosek należy ZAPISAĆ. 

7. Osoby, które wypełniły blok pierwszy lub drugi do wniosku muszą załączyć załącznik. 
Kliknij [Dodaj załączniki] wybierz z dysku zapisany plik i dołącz do wniosku RDZ.  

11

http://www.brodniccy.pl


Kancelaria Prawna Brodniccy www.brodniccy.pl

 
8. Na koniec należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ. 

 

Wniosek można wysłać elektronicznie za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub podpisu osobistego (e-dowodu).
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RDZ
WNIOSEK  

o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek  
za marzec - maj 2020 r. 

Instrukcja wypełniania 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) 
4. Podaj adres do korespondencji w tej sprawie. 
5. Jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych – w bloku II wypełnij pkt 1. i pkt 4 
6.  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie – w bloku II wypełnij  pkt 2 i pkt 4 
7.  Jeśli jesteś osobą duchowną – w bloku II wypełnij  pkt 3. 

I. Dane wnioskodawcy 

NIP  

REGON 

PESEL  

Podaj jeśli nie masz numeru NIP i REGON 

Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość                        

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu 

Imię   

Nazwisko 

Nazwa skrócona 

Ulica   

Numer domu        

Numer lokalu          
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RDZ

Kod pocztowy       Miejscowość         

Numer telefonu                                                                  

Adres poczty elektronicznej 
Podaj numer telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie 

II. Treść wniosku   

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) 

zwracam się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek: 

1.na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za osoby ubezpieczone*, za**: 

marzec 2020 r. 

kwiecień 2020 r. 

maj 2020 r.   

*  osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osoby współpracujące z osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki 
jednocześnie za innych ubezpieczonych 

** dotyczy płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych 

2.obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za mnie jako osobę prowadzącą 
pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie za siebie, za: 

marzec 2020 r. 

kwiecień 2020 r. 

maj 2020 r.   

Oświadczam, że w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek 
osiągnąłem przychód*** z prowadzenia działalności w wysokości:  

 zł 

*** wskazany przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. 15 681 zł. 

           Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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RDZ

3.na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 
oraz na ubezpieczenie zdrowotne za mnie jako osobę duchowną, za: 

marzec 2020 r. 

kwiecień 2020 r. 
  

maj 2020 r.   

4. Jeżeli zaznaczyłeś punkt 1 lub 2 wypełnij poniższe: 

4.1.Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 

Podaj klasę działalności, w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeżeli nie możesz ustalić jednej takiej działalności, 
podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. 

4.2.Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu 
na 31.12.2019) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.) 

A. Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, 
wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% 
wysokości kapitału zarejestrowanego?¹ 

B. Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, 
spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 
niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej 
kapitału według ksiąg spółki? 

C. Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do 
objęcia postępowaniem upadłościowym? 

 Tak       Nie     Nie dotyczy 

            

                                 

                 
1 Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o 
charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji 
wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału 
zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego. 

4.3 Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc publiczna otrzymał już inną pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

Tak  Nie 
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RDZ
Jeśli tak, należy wskazać: 

wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania 

                                                                                                                                                                                                 
dd      /     mm     /   rrrr 

rodzaj i formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, gwarancja)  

nazwę podmiotu udzielającego pomocy 

   Data 

 dd      /     mm     /         rrrr                          Czytelny podpis osoby, która składa wniosek 

WAŻNE 
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji 
podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach 
obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować 
koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej. 

 

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach 
organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://bip.zus.pl/rodo

http://www.brodniccy.pl
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