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Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać
z ponownego świadczenia postojowego. Mogą być też zwolnieni z opłacania składek
za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Wnioski można składać
tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Ponowne świadczenie postojowe
Kogo dotyczy ponowne świadczenie
postojowe jednokrotnie
Możesz otrzymać ponowne świadczenie
postojowe jednokrotnie, jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności
miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, kodem:
•• 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•• 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•• 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
na straganach i targowiskach,
•• 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach,
•• 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych
wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
Kogo dotyczy ponowne świadczenie
postojowe maksymalnie dwukrotnie
Możesz otrzymać ponowne świadczenie
postojowe maksymalnie dwukrotnie, jeśli na
30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej
działalności miałeś oznaczony, według PKD
2007, kodem:
•• 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
•• 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
•• 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
•• 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola
dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
•• 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne,
•• 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
•• 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering),
•• 56.29.Z – pozostała usługowa działalność
gastronomiczna,
•• 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie
napojów,
•• 59.11.Z – działalność związana z produkcją
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

•• 59.12.Z – działalność postprodukcyjna

związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
•• 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
•• 59.14.Z – działalność związana z projekcją
filmów,
•• 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych,
•• 74.20.Z – działalność fotograficzna,
•• 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
•• 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
•• 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
•• 79.90.A – działalność pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych,
•• 79.90.C – pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•• 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
•• 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
•• 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
•• 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
•• 85.59.A – nauka języków obcych,
•• 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
•• 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych – Dz.U.
z 2020 r. poz. 1662) lub realizowanej w trybie
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
•• 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
•• 86.90.D – działalność paramedyczna,
•• 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
•• 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
•• 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
•• 91.02.Z – działalność muzeów,
•• 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
•• 93.13.Z – działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej,
•• 93.19.Z – pozostała działalność związana
ze sportem,
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•• 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
i parków rozrywki,

•• 93.29.A – działalność pokojów zagadek,

domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
•• 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•• 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten
kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody – 93.29.A i 93.29.B,
•• 96.04.Z – działalność usługowa związana
z poprawą kondycji fizycznej,
•• 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów
włókienniczych i futrzarskich.
Jakie są warunki
Otrzymasz ponowne świadczenie postojowe, jeśli:
•• masz przestój w prowadzeniu działalności
gospodarczej w następstwie COVID-19,
•• rodzaj Twojej przeważającej działalności na
dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w częściach „Kogo
dotyczy ponowne świadczenie postojowe”,
Ważne!
Ocenimy, czy spełniasz warunek dotyczący
oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według PKD 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON
w brzmieniu na 30 listopada 2020 r.
Zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
w Krajowym Rejestrze sądowym (KRS) po
30 listopada 2020 r. (z datą obowiązywania
wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy? Wtedy nie będziemy mogli
uznać, że spełniłeś warunek prowadzenia
działalności z określonym kodem PKD na
30 listopada 2020 r. Możemy uznać tylko
zmiany zgłoszone do 30 listopada 2020 r.
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•• przychód z tej działalności (w rozumieniu
przepisów podatkowych), który uzyskałeś
w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek, był niższy
co najmniej o 40% od przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku,
•• nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu, chyba że podlegasz
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej,
•• otrzymałeś choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo
RSP-DB.
Ponowne świadczenie postojowe stanowi
pomoc publiczną (patrz ramka).
Co zyskasz
Otrzymasz ponowne świadczenie postojowe w takiej samej wysokości co wcześniej
wypłacone – 2080 zł albo 1300 zł. Możesz
dostać ponowne świadczenie postojowe raz

albo maksymalnie dwa razy (patrz części „Kogo
dotyczy ponowne świadczenie postojowe”).
Świadczenie przekażemy na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
Jak złożyć wniosek
Możesz złożyć wniosek – RSP-DD7 – tylko
elektronicznie:
•• przez PUE ZUS – instrukcja, jak złożyć wniosek RSP-DD7 o ponowne świadczenie postojowe (plik doc., 862 kB),
•• przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony
gov.pl (link do strony zewnętrznej).
Złóż wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy
od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan
epidemii.
Czy możesz się odwołać od decyzji
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci prawa do ponownego świadczenia
postojowego, możesz odwołać się do sądu –
według zasad Kodeksu postępowania cywilnego, za naszym pośrednictwem. Odwołanie złóż
na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym
otrzymasz decyzję.

Ponowne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za styczeń
2021 r. oraz za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną.
Pomoc publiczną możesz otrzymać, jeśli
na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wynika to z regulacji Unii Europejskiej.
Dlatego we wniosku musisz podać informacje
dotyczące sytuacji ekonomicznej na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku. Musisz
także przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już (innej niż
z ZUS) pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
epidemii COVID-19.
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i małym
przedsiębiorcą, nie otrzymasz ponownego
świadczenia postojowego (zwolnienia z opłacania składek), jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku nadal jesteś w takiej sytuacji, czyli gdy:
•• spełniasz kryteria kwalifikujące Cię do
objęcia lub jesteś objęty postępowaniem
upadłościowym,
•• otrzymałeś pomoc na ratowanie, której
nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz tej restrukturyzacji.
Nie jesteś mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą? Znajdujesz się w trudnej
sytuacji także wówczas, gdy na 31 grudnia
2019 r. i na dzień złożenia wniosku o ponowne
świadczenie postojowe (zwolnienie z opłacania składek) zalegasz z opłacaniem składek za
okres dłuższy niż 12 miesięcy w wysokości
ponad 12 300 zł. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia
wniosku masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności za składki i nie została
ona rozwiązana.
Dodatkowo przedsiębiorca jest w trudnej
sytuacji gdy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień
złożenia wniosku:
•• w przypadku spółki akcyjnej, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższa 50%
wysokości kapitału zarejestrowanego
(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, czyli akcyjnego
lub zakładowego),
•• w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki
cywilnej – wysokość niepokrytych strat
przewyższa 50% wysokości jej kapitału
według ksiąg spółki,
•• podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go
do objęcia postępowaniem upadłościowym.
W przypadku podmiotów, które nie są
spółkami, lub podmiotów, które działają krócej niż 3 lata, stosuje się wyłącznie ostatni
punkt dotyczący postępowania upadłościowego.
We wniosku musisz, oprócz informacji
dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać
także:
•• wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca,
mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
•• powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
•• datę utworzenia podmiotu,
•• formę prawną podmiotu,
•• czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
•• czy otrzymałeś już pomoc publiczną (inną
niż z ZUS) związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jak się z Tobą skontaktujemy
Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące
wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem
lub telefonicznie.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek,
otrzymasz ponowne świadczenie postojowe na
konto wskazane we wniosku. Wyślemy Ci także
– na Twoje konto na PUE ZUS lub pocztą – informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.

Zwolnienie z opłacania składek
za styczeń 2021 r. albo za grudzień
2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników
z określonych branż
Kogo dotyczy zwolnienie z opłacania
składek za styczeń 2021 r.
Możesz wystąpić o zwolnienie z opłacania
składek za styczeń 2021 r., jeśli na 30 listopada
2020 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według PKD 2007, oznaczony był kodem:
•• 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•• 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•• 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
na straganach i targowiskach,
•• 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach,
•• 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych
wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
Kogo dotyczy zwolnienie z opłacania
składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
Możesz wystąpić o zwolnienie z opłacania
składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj Twojej
przeważającej działalności, według PKD 2007,
oznaczony był kodem:
•• 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
•• 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
•• 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
•• 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
•• 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
•• 55.30.Z – pola kempingowe – włączając pola
dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe,
•• 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne,
•• 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
•• 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering),
•• 56.29.Z – pozostała usługowa działalność
gastronomiczna,
•• 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie
napojów,
•• 59.11.Z – działalność związana z produkcją
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
•• 59.12.Z – działalność postprodukcyjna
związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,


2

ciąg dalszy na s. 3

AKTUALNOŚCI
•• 93.29.A – działalność pokojów zagadek,

 ciąg dalszy ze s. 2

•• 59.13.Z – działalność związana z dystry-

bucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
•• 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
•• 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych,
•• 74.20.Z – działalność fotograficzna,
•• 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
•• 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
•• 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
•• 79.90.A – działalność pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych,
•• 79.90.C – pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•• 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
•• 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
•• 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
•• 85.53.Z– pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
•• 85.59.A – nauka języków obcych,
•• 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
•• 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych – Dz.U.
z 2020 r. poz. 1662) lub realizowanej w trybie
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
•• 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
•• 86.90.D – działalność paramedyczna,
•• 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
•• 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
•• 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
•• 91.02.Z – działalność muzeów,
•• 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
•• 93.13.Z – działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej,
•• 93.19.Z – pozostała działalność związana
ze sportem,
•• 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
i parków rozrywki,

domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
•• 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa
i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•• 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten
kod nie obowiązuje i został podzielony na
dwa kody, czyli: 93.29.A i 93.29.B,
•• 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów
włókienniczych i futrzarskich,
•• 96.04.Z – działalność usługowa związana
z poprawą kondycji fizycznej.
Jakie są warunki
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania
składek, musisz spełnić następujące warunki:
•• rodzaj Twojej przeważającej działalności
na 30 listopada 2020 r., według PKD 2007,
oznaczony był kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy zwolnienie
z opłacania składek”,
Ważne!
Ocenimy, czy spełniasz ten warunek na
podstawie danych w rejestrze REGON
w brzmieniu na 30 listopada 2020 r. Jeśli
zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada
2020 r. (z datą obowiązywania wstecz)
na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, nie będziemy mogli uznać, że spełniasz warunek prowadzenia działalności
z określonym kodem PKD na 30 listopada 2020 r. Możemy uznać tylko zmiany
zgłoszone do 30 listopada 2020 r.

•• przychód z tej działalności (w rozumieniu

przepisów podatkowych) uzyskany w jednym
z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożysz wniosek, był niższy co najmniej o 40% od
przychodu w poprzednim miesiącu lub w tym
samym miesiącu poprzedniego roku,
•• byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed
1 listopada 2020 r.,
•• przekażesz do 28 lutego 2021 r. deklaracje
rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r.
i styczeń 2021 r.,
•• złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do
31 marca 2021 r.

Ważne!
Zwolnienie z opłacania składek stanowi
pomoc publiczną (patrz ramka na s. 2).
Co zyskasz
Zwolnimy Cię z opłacania składek wymienionych w tabeli.
Opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby
zwolnić Cię z nich? Gdy otrzymasz informację
o zwolnieniu z opłacania składek, możesz złożyć wniosek o ich zwrot. Nadpłatę zwrócimy,
jeśli nie masz zaległości na koncie.
Jak złożyć wniosek
Możesz złożyć wniosek – RDZ-B7 tylko
elektronicznie:
•• przez PUE ZUS, – instrukcja, jak złożyć
wniosek RDZ-B7 o zwolnienie z obowiązku
opłacania składek (plik doc., 1 Mb),
•• przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony
gov.pl (link do strony zewnętrznej).
Złóż wniosek najpóźniej do 31 marca
2021 r.
Czy możesz się odwołać od decyzji
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której
odmawiamy Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do prezesa ZUS
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy,
że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz
na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jeśli prezes ZUS rozpatrzy negatywnie Twój
wniosek, możesz złożyć skargę do sądu na tę
decyzję. Masz na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Ciebie
negatywne, będziesz musiał opłacić zaległe
składki z odsetkami.
Jak się z Tobą skontaktujemy
Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące
wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem
lub telefonicznie.
Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS. Informację o rozstrzygnięciu wniosku prześlemy na PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą.
Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS,
zaloguj się do swojego konta, wejdź w zakładkę [Dokumenty i wiadomości] i w [Skrzynce
odbiorczej] przejdź do [Dokumentów wymagających poświadczenia odbioru].

Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej 7.0
Rodzaj pomocy
i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania
wniosków

Wniosek

Ile razy można
złożyć wniosek

najpóźniej w ciągu
RSP-DD7 1 albo 2 razy
3 miesięcy od miesiąca,
w którym zostanie
zniesiony stan epidemii

Ponowne
świadczenie
postojowe

Ciebie, jeśli na
30 listopada 2020 r. rodzaj
przeważającej działalności
miałeś oznaczony kodem
PKD wymienionym na s. 1

Zwolnienie
z opłacania
składek za
styczeń 2021 r.
albo grudzień
2020 r.
i styczeń
2021 r.

Ciebie, jeśli na
do 31 marca 2021 r.
30 listopada 2020 r. rodzaj
przeważającej działalności
miałeś oznaczony kodem
PKD wymienionym na
s. 2–3

RDZ-B7

1 raz za każdy
miesiąc

Kwota pomocy
2080 zł
albo 1300 zł – w wysokości wcześniej
wypłaconego świadczenia postojowego

kwota składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, wykazana w deklaracji
rozliczeniowej za styczeń 2021 r. albo za grudzień
2020 r. i styczeń 2021 r.; jeśli opłacasz składki na
własne ubezpieczenia – kwota składek naliczonych
od najniższej podstawy wymiaru
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BIEŻĄCE WYJAŚNIENIA

Trzeba zgłaszać w ZUS umowy o dzieło
zawierane od 1 stycznia 2021 r.
Jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła, musisz
nas o tym poinformować. Masz na to 7 dni od zawarcia umowy.
Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło,
które:
•• zawrzesz z własnym pracownikiem,
•• będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
•• zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie
usług, które wchodzą w zakres ich działalności.
Jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną, np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką
prawa handlowego i nie jesteś płatnikiem skła-

dek (czyli nie musisz rejestrować się w ZUS jako
płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń co najmniej jednego ubezpieczonego)?
Wtedy nie musisz informować nas o zawartych
umowach o dzieło.
Ważne!
Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawrzesz umowę
o dzieło jako zlecający, musisz ją zgłosić w ZUS
bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany
u nas jako płatnik składek, czy też nie.

Umowę zgłaszasz na formularzu RUD.
Możesz go złożyć elektronicznie przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Na stronie www.zus.pl znajdziesz instrukcję,
jak złożyć na PUE formularzu RUD (plik doc.,
304 kB).
Formularz RUD możesz również złożyć
w wersji papierowej – jest dostępny na stronie www.zus.pl.
W formularzu RUD na PUE ZUS możesz
przekazać informację o maksymalnie 10 umowach o dzieło zawartych z jednym wykonawcą.
Dla każdego wykonawcy wypełniasz oddzielny
formularz RUD.
W formularzu RUD dostępnym na stronie
www.zus.pl, który wypełniasz i drukujesz, możesz wykazać umowy z maksymalnie 10 wykonawcami.

ZUS RADZI
Czy wystarczy zgłosić w ZUS umowę ramową?
Czy jeśli płatnik składek podpisuje umowy
o dzieło na podstawie tzw. umowy ramowej
(np. z rzeczoznawcami) zawartej na czas nieokreślony, to może zgłosić ją w ZUS bez daty
zakończenia? Czy musi przesyłać druk RUD za
każdym razem, gdy rzeczoznawca przyjmie plik
z dokumentacją do oceny, przedstawi faktury
za wykonanie poszczególnych prac, choć nie
będzie zawierał odrębnych umów na realizację
każdego dzieła?
Płatnik składek czy osoba fizyczna nie mogą
zgłosić do ZUS (na druku RUD) umowy ramowej zawartej po 1 stycznia 2021 r. Nie jest to
umowa o dzieło (w rozumieniu art. 627 k.c.),
ponieważ nie określa uszczegółowionego, zindywidualizowanego dzieła. Trzeba zgłaszać
do ZUS jednostkowe umowy o dzieło zawarte
w ramach umowy ramowej.
Umowa ramowa to umowa nienazwana, nie
jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Jej założeniem jest wielokrotna współpraca. W umowie ramowej strony określają
harmonogram i zasady zawierania kolejnych
wykonawczych umów o dzieło. Te poszczególne, jednostkowe umowy o dzieło nie muszą być
zawsze zawarte na piśmie. Mogą to być także
umowy ustne czy też zawarte przez przyjęcie
do wykonania ściśle określonego dzieła. Na
przykład kiedy rzeczoznawca przyjmie do oceny pliki z dokumentacją i rozpocznie tę ocenę.
Umowa ramowa nie jest umową o dzieło
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ponieważ
nie zawiera elementu przedmiotowo istotnego dla umowy o dzieło. Nie określa indywidualizowanego dzieła, które ma wykonać
przyjmujący zamówienie. Zakres zamówienia
w umowie ramowej dotyczy ogólnie czynności wykonywanych przez czas objęty tą
umową, ale bez ich dookreślenia. To dookreślenie (uszczegółowienie) następuje dopiero
w umowie jednostkowej o dzieło, która może
prowadzić do powstania dzieła (w rozumieniu art. 627 k.c.). Gdyby takie dookreślenie
nastąpiło w umowie ramowej, to utraciłaby

ona charakter umowy ramowej i stałaby się
umową o dzieło.
Czy złożyć korektę RUD czy nowy formularz?
Zgłosiłem umowę o dzieło na formularzu
RUD. Wypełniłem jedną pozycję dotyczącą
jednej umowy. W następnym miesiącu chcę
podpisać z tą samą osobą kolejną umowę
o dzieło. Czy mam złożyć korektę formularza RUD i wykazać dwie umowy?
Czy też dla drugiej umowy złożyć
nowy formularz RUD?
Kolejną umowę o dzieło proszę zgłosić na nowym formularzu
RUD.

Spółka chce w lutym 2021 r. podpisać umowę
o dzieło. Czy powinna zgłosić zatrudnioną
osobę na formularzu RUD?
Podmiot lub jednostka organizacyjna, która nie jest płatnikiem składek (ponieważ nie
zgłasza do ubezpieczeń co najmniej jednego
ubezpieczonego), nie musi informować ZUS
o umowach o dzieło. Dlatego też spółka cywilna nie składa dokumentu RUD.

Jak zgłosić umowę o dzieło,
która nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej?
Podpisałem umowę o dzieło
z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ta umowa nie jest wykonywana w ramach tej działalności.
Czy muszę zgłosić taką umowę
na formularzu RUD?
Tak, proszę zgłosić taką umowę jako zawartą z osobą fizyczną,
ponieważ usługi wykonawcy nie
wchodzą w zakres jego działalności. Nie trzeba zgłaszać umów
o dzieło zawartych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
która złożyła oświadczenie, że
usługi, które wykona na podstawie tej umowy, wchodzą w zakres
jej działalności.
Czy spółka cywilna, która nie
jest płatnikiem składek, musi złożyć RUD?
Spółka cywilna była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek.
Aktualnie nie jest zgłoszona, bo
nie zatrudnia żadnej osoby, którą
musiałaby ubezpieczyć w ZUS.

Wersja dostępna infografiki e-Urząd Skarbowy na s. 5.

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 464/21

4

Treść infografiki e-Urząd Skarbowy ze s. 4
Logotyp Ministerstwa Finansów i Krajowej
Administracji Skarbowej
Napis e-Urząd Skarbowy ze znakiem wskazującej dłoni (znak kursora myszy oznaczający
aktywny link)
Zawsze otwarty, w zasięgu ręki Twój e-US
Odwiedź na podatki.gov.pl (link do strony zewnętrznej)
Monitor laptopa z otwartą stroną e-Urząd
Skarbowy.
Tekst na ekranie laptopa:
Menu boczne
Strona główna
Twoje usługi – Twój e-PIT, e-mikrofirma, mandaty, płatności online
Twoje dokumenty – złóż dokument, złożone
dokumenty
Twoje konto – Twoje dane, Twoja działalność,
mikrorachunek podatkowy, historia logowania
Wybrane usługi
•• Twój e-PIT – Twoje zeznanie podatkowe
PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36.
•• E-mikrofirma – narzędzie do obsługi faktur
krajowych, tworzenia ewidencji VAT oraz
generowania JPK-VAT i JPK-FA.
•• Mandaty – tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące mandatów karnych.
•• Mikrorachunek podatkowy – Twój indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, na który wpłacisz
należne podatki.
•• Płatności online – szczegółowe informacje
dotyczące płatności online.
•• Złóż dokument – wyślij np. pismo, wniosek
lub zawiadomienie do urzędu.
Logotyp Fundusze Europejskie, Polska Cyfrowa
Flaga Polski
Flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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