
 

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 10 KWIETNIA 2020 ROKU 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA PRACODAWCÓW  
 

W dniu 9 kwietnia 2019 roku Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się ̨wirusa SARS-CoV-2, na mocy której pracodawcy zatrudniający od 10 do 49 osób będą 

mogli skorzystać z 50% ulgi na składki ZUS. Ponadto Prezydent w dniu 9 kwietnia 2020 roku zapowiedział całkowite 

zwolnienie ze składek na ZUS dla wszystkich pracodawców. 

Ulga w opłacaniu składek na ZUS dla pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób 

Zgodnie z treścią ustawy przyjętej przez Sejm, która obecnie jest procedowana w Senacie, z nowej 50% ulgi w opłacaniu 

składek na ZUS będą mogli skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. To oznacza, że badanie ilości osób ubezpieczonych na potrzeby niniejszego 

zwolnienia następuje jednego dnia i nie będzie miało znaczenia, ilu ubezpieczonych jest w kolejnych tygodniach. 

Zwolnienie będzie dotyczyło nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń́ Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. 

Ulga dotyczy pracodawców, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku.  

Ustawa obecnie jest procedowana w Senacie. Zgodnie z zapowiedziami w przyszłym tygodniu powinien zakończyć 

się proces legislacyjny i ustawa stanie się częścią porządku prawnego. Jak zmiany wejdą w życie, poinformujemy o tym 

w kolejnej informacji prawnej.  

Zwolnienie ze składek na ZUS dla wszystkich pracodawców 

W dniu 9 kwietnia 2020 roku Prezydent zapowiedział, że w uzgodnieniu z Premierem przygotowana zostanie poprawka 

do Tarczy Antykryzysowej, dzięki której wszyscy pracodawcy, bez względu na liczbę pracowników, zostaną zwolnieni  

z obowiązku opłacania składek na ZUS na okres 3 miesięcy. Na dzień sporządzenia informacji nie ma projektu ustawy, 

w której zostałoby opisane szczegółowo takie zwolnienie. Należy się spodziewać, że projekt ustawy powinien się 

pojawić w najbliższych dniach. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.  

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.  
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Zastrzeżenie: Zastrzegamy, że niniejsza informacja prawna opiera się na publicznie dostępnych informacjach oraz doświadczeniu naszej Kancelarii. Informacja jest aktualna 

na dzień jej sporządzenia to jest 10 kwietnia 2020 roku. Nie możemy wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją, mogą pojawić się inne nowe propozycje lub rozwiązania, 

które zastąpią te opisane w niniejszej informacji prawnej. Kancelaria na bieżąco monitoruje stan prawny i pojawiające się rozwiązania. Zastrzegamy sobie prawo 

informowania Państwa o dalszym rozwoju w tym zakresie oraz dostrzeganych przez nas implikacjach.

 


