
Co przedsiębiorca 
znajdzie 
w informacji z ZUS 
o rozliczeniu wpłat 
W styczniu wysłaliśmy do Ciebie 
informację o stanie Twojego konta 
w ZUS. To ważny list. Dowiesz się 
z niego, w jaki sposób rozliczyliśmy 
Twoje wpłaty oraz czy jako płatnik 
składek masz na koncie zadłużenie, 
nadpłatę, czy też Twoje saldo 
wynosi 0 zł. 

Podaliśmy stan Twojego konta w ZUS 
na 31 grudnia 2019 r. Aktualne saldo 
możesz sprawdzić na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Jeśli masz zadłużenie, podaliśmy kwo-
ty i miesiące, w których ono występuje. 
Dzięki temu możesz odpowiednio powięk-
szyć kolejną wpłatę. Odsetki za zwłokę 
możesz obliczyć za pomocą kalkulatora, 
który jest na stronie www.zus.pl w zakład-
ce [Kalkulatory]. Jeśli spłacasz zadłużenie 
w ratach, podaliśmy kwotę, która pozostała 
jeszcze do spłaty. 

Jeśli masz nadpłatę, możesz ją zaliczyć 
na bieżące składki albo wystąpić do nas 
o jej zwrot. Nadpłatę zwracamy na numer 
rachunku bankowego, który jest zapisany 
na Twoim koncie.

Z informacji, którą do Ciebie wysłaliśmy, 
wynika też, jakie deklaracje rozliczeniowe 
zaksięgowaliśmy za okres od grudnia 2018 r. 
do listopada 2019 r. 

Ważne!

Od 2021 r. będziesz otrzymywać in-
formację o rozliczeniu wpłat tylko 
w formie elektronicznej (na  PUE ZUS). 
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Będą zmiany w programie Płatnik i ePłatnik
Od 1 lutego zmieniły się warunki, na jakich przedsiębiorcy mogą korzystać 
z małego ZUS, czyli ulgi w opłacaniu składek. Ulgę na nowych zasadach nazywamy 
mały ZUS+. Zmiany dotyczą również zasad ustalania podstawy wymiaru składek, 
która zależy od dochodu. Dlatego musimy wprowadzić zmiany w programach Płatnik 
i ePłatnik oraz w kalkulatorach. 

Jeśli będziesz korzystać z małego ZUS+ (pi-
szemy o tej uldze na s. 2–3), musisz przekazać 
do nas dodatkowe informacje w dokumentach 
ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II. Dotyczą one:

 • dochodu z działalności gospodarczej za 
ubiegły rok kalendarzowy,

 • formy opodatkowania (karta podatkowa, 
ryczałt od przychodów ewidencjonowa-
nych, zasady ogólne) obowiązującej w ubie-
głym roku kalendarzowym,

 • podstawy wymiaru składek ustalonej na 
bazie uzyskanego dochodu.
Dostosujemy programy Płatnik i ePłatnik 

do obsługi zmienionych dokumentów oraz no-
wego sposobu wyliczenia podstawy wymiaru 
składek. Oba programy będą zawierały kalkula-
tory do wyliczenia podstawy wymiaru składek, 
zarówno na starych, jak i na nowych zasadach.

Ważne! 

Nowe wersje programów Płatnik i ePłatnik 
udostępnimy 28 lutego. 

Dokumenty rozliczeniowe dotyczące 
ulgi mały ZUS w 2020 r.

W 2020 r. możesz dwa razy ustalać podsta-
wę wymiaru składek:

 • za styczeń 2020 r., aby skorzystać z ulgi 
mały ZUS na dotychczasowych zasadach 
oraz 

 • za luty–grudzień 2020 r., aby skorzystać 
z ulgi mały ZUS+ na nowych zasadach. 

Gdy w styczniu 2020 r. korzystałeś z małego 
ZUS (na dotychczasowych zasadach)

Jeśli zgłosiłeś do 8 stycznia 2020 r., że 
chcesz korzystać z małego ZUS, składasz 
w lutym (odpowiednio do 10 lub do 17 lutego) 
dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub 
ZUS RCA cz. II wraz z kompletem dokumen-
tów za styczeń 2020 r. Dokumenty oznaczasz 

numerem z zakresu 1–39. Podstawę wymiaru 
składek za styczeń 2020 r. ustalasz na podsta-
wie przychodu, jaki osiągnąłeś w 2019 r.

Gdy korzystałeś z małego ZUS w styczniu 
i chcesz od lutego 2020 r. skorzystać 
z małego ZUS+ (na nowych zasadach)

Musisz wykazać nową podstawę wymiaru 
składek, która obowiązuje od lutego do grudnia 
2020 r, wyliczoną od dochodu za 2019 r. (wraz 
z wysokością przychodu, dochodu i form opo-
datkowania) w dokumentach rozliczeniowych 
ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II, oznaczonych 
numerem z zakresu 40–49. 

Dokumenty te przekazujesz razem z kom-
pletem dokumentów rozliczeniowych za luty 
2020 r., oznaczonym numerem z zakresu 1–39. 
Przekazujesz je w marcu – odpowiednio do 10 
lub 16 marca. 

Gdy nie korzystałeś z małego ZUS w styczniu 
2020 r., ale chcesz skorzystać z małego ZUS+ 
(na nowych zasadach) od lutego 2020 r. 

Jeśli dopiero od 1 lutego 2020 r. spełniasz 
warunki, aby skorzystać z małego ZUS+, skła-
dasz wyrejestrowanie z poprzednim kodem 
tytułu ubezpieczenia i zgłoszenie ZUS ZUA 
lub ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 
05 90 xx lub 05 92 xx. Zgodnie z przepisami 
musisz złożyć te dokumenty do końca lutego, 
ale ponieważ ten termin przypada w sobotę, 
możesz je złożyć do 2 marca 2020 r. 

Musisz też złożyć dokumenty ZUS DRA cz. II 
lub ZUS RCA cz. II oznaczone numerem z za-
kresu 40–49. W dokumentach tych wykazu-
jesz nową podstawę wymiaru składek, która 
obowiązuje od lutego do grudnia 2020 r., wy-
liczoną od dochodu za 2019 r. (wykazujesz też 
uzyskany w 2019 r. przychód, dochód i formy 
opodatkowania). Dokumenty te przekazujesz 
razem z kompletem dokumentów rozliczenio-
wych za luty 2020 r., oznaczonym numerem 
z zakresu 1–39. Przekazujesz je w marcu – od-
powiednio do 10 lub do 16 mar ca. 

E‐USŁUGI

Ułatwienia dla lekarzy 
na PUE ZUS

Udostępniliśmy na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS szybszy kreator 
wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich 
oraz nowe funkcje dla lekarza.

czytaj więcej na s. 4 

Biłgorajska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.
wyróżniona w konkursie 
„Filary ubezpieczeń”

Rozmowa z Mateuszem Burym – prezesem zarządu 
BARR S.A.

czytaj więcej na s. 4

Mały ZUS+ od 1 lutego

Jeśli skorzystasz z małego ZUS+, będziesz 
opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 
podstawy, której wysokość zależy od Twoich 
dochodów z działalności gospodarczej. 

czytaj więcej na s. 2 i 3 
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Mały ZUS+ od 1 lutego
Jeśli skorzystasz z małego ZUS+, będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne 
od podstawy, której wysokość zależy od Twoich dochodów z działalności gospodarczej.

Jakie trzeba spełnić warunki 

Możesz skorzystać z ulgi w opłacaniu skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, czyli tzw. 
małego ZUS+, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) lub jesteś wspólnikiem spółki cy-
wilnej,

 • Twój przychód z tytułu działalności go-
spodarczej, który uzyskałeś w poprzednim 
roku kalendarzowym (w 2019 r.), nie prze-
kracza 120 tys. zł (jeśli prowadziłeś ją przez 
cały rok). 

Przykład 1
Edyta prowadzi działalność gospodarczą 

od 1 września 2016 r. Nigdy jej nie zawiesza-
ła. Jej przychód z działalności gospodarczej 
w 2019 r. wyniósł 100 tys. zł. Edyta nie prze-
kroczyła więc limitu przychodu, który wyno-
si 120 tys. zł. Jeśli spełni pozostałe warunki, 
może od lutego 2020 r. skorzystać z małego 
ZUS+. Edyta nie mogła skorzystać z małego 
ZUS w styczniu 2020 r., tj. na dotychczasowych 
zasadach, bo jej przychód przekroczył obo-
wiązujący wtedy limit 67 500 zł (30-krotność 
minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Jeśli w poprzednim roku rozpocząłeś, za-
kończyłeś lub zawieszałeś działalność, przez 
co prowadziłeś ją tylko przez część roku, Twój 
przychód nie może przekroczyć odpowiednio 
zmniejszonego limitu. Aby go ustalić, dzielisz 
120 tys. zł przez liczbę dni kalendarzowych 
poprzedniego roku i mnożysz wynik przez licz-
bę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś 
działalność gospodarczą w poprzednim roku. 
Wynik zaokrąglasz do pełnych groszy w górę, 
jeśli końcówka jest równa 0,5 grosza lub wyż-
sza, albo w dół, jeśli jest niższa.

Przykład 2
Maciej prowadził działalność gospodar-

czą od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 
2019 r. Działalności nie zawieszał. 1 lutego 
2020 r. ponownie zaczął prowadzić działalność. 
W 2019 r. było 365 dni, a Maciej prowadził 
działalność gospodarczą przez 304 dni kalen-
darzowe. Limit, którego nie mogą przekroczyć 
jego przychody z działalności gospodarczej 
w 2019 r., aby mógł od 1 lutego skorzystać 
z małego ZUS+, wynosi 99 945,21 zł [(120 000 :
: 365) 2 304 = 99 945,205479452].

Liczba dni, w których prowadziłeś działal-
ność gospodarczą, odpowiada liczbie dni pod-
legania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia 
tej działalności w poprzednim roku. Dlatego 
nie uwzględniasz w niej liczby dni, w których 
wprawdzie prowadziłeś działalność gospodar-
czą, ale podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS albo 
za granicą. Uwzględniasz natomiast liczbę dni, 
w których korzystałeś z tzw. ulgi na start.

Przykład 3
Eliza prowadzi działalność gospodarczą, ale 

do 30 września 2019 r. podlegała ubezpiecze-
niu społecznemu rolników. W 2019 r. podlegała 
ubezpieczeniom społecznym w ZUS z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez 
92 dni. Jej przychody z działalności gospo-
darczej nie mogą przekroczyć limitu, który 
wynosi 30 246,58 zł [(120 000 : 365) 2 92 = 
= 30246,575342465].

Kiedy ulga nie przysługuje 

Nie skorzystasz z małego ZUS+, jeśli:
 • w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadziłeś 
działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, 
tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z prowa-
dzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

Przykład 4
Krzysztof był objęty ubezpieczeniami spo-

łecznymi z prowadzenia działalności gospo-
darczej od 5 listopada do 31 grudnia 2019 r. 
W 2019 r. podlegał ubezpieczeniom z tego 
tytułu tylko przez 57 dni. Dlatego nie spełnia 
warunku do skorzystania z małego ZUS+.

 • w poprzednim roku (w 2019 r.) rozliczałeś 
się w formie karty podatkowej i korzystałeś 
ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT 
(warunki te muszą być spełnione łącznie);

Ważne!

Jeśli rozliczałeś się w formie karty podatko-
wej i rozliczałeś podatek VAT od sprzedaży, 
Twoim przychodem z działalności gospo-
darczej jest wartość sprzedaży (o której 
mowa w ustawie o podatku od towarów 
i usług), która podlega opodatkowaniu tym 
podatkiem, bez kwoty tego podatku.

 • w poprzednim roku (w 2019 r.) podlegałeś 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpie-
czeniu zdrowotnemu także z tytułu innej 
pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik 
spółki jawnej);

 • spełniasz warunki do opłacania preferen-
cyjnych składek, tj. składek od zadeklaro-
wanej kwoty nie niższej niż 30% minimal-
nego wynagrodzenia;

Ważne!

Mały ZUS+ możesz opłacać, jeśli skorzysta-
łeś wcześniej z: ulgi na start (chyba że zre-
zygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) 
oraz z preferencyjnych składek. Nie możesz 
skorzystać z małego ZUS+ w pierwszym 
roku prowadzenia działalności.

 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pra-
codawcy to, co robiłeś dla niego jako pra-
cownik w bieżącym lub poprzednim roku 
kalendarzowym.

Przykład 5

Leokadia prowadzi działalność go-
spodarczą. Równocześnie do 31 stycz-
nia 2020 r. była zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę. Od 1 lutego 2020 r. 
rozszerzyła zakres działalności i od tego 
dnia wykonuje usługi księgowe dla praco-
dawcy (u którego pracowała jako księgo-
wa) w ramach prowadzonej działalności. 
Współpracę z byłym pracodawcą zamierza 
kontynuować do 31 października 2020 r. 
Dlatego będzie mogła skorzystać z małego 
ZUS+ dopiero od 1 listopada 2020 r., jeśli 
spełni pozostałe warunki. 

Jak długo można korzystać z ulgi

Niższe składki na ubezpieczenia spo-
łeczne możesz opłacać maksymalnie przez 
36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy 
kalendarzowych prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Ważne!

Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij 
każdy miesiąc, w którym podlegałeś 
ubezpieczeniom społecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu co najmniej 
jeden dzień.

Jeśli korzystałeś z małego ZUS w 2019 r. lub 
w styczniu 2020 r., wlicz ten okres zarówno 
do 36, jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Jak ustalić dochód 

Jeśli będziesz korzystać z małego ZUS+, 
podstawa, od której masz opłacać składki, bę-
dzie zależeć od dochodu z poprzedniego roku 
kalendarzowego. Jeśli w poprzednim roku ka-
lendarzowym:

 • rozliczałeś się z podatku na zasadach ogól-
nych (podatek według skali albo podatek 
liniowy) – ustal wysokość dochodów uzy-
skanych z działalności gospodarczej zgod-
nie z przepisami dotyczącymi podatku do-
chodowego od osób fizycznych,

 • stosowałeś przepisy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym w formie karty po-
datkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia 
sprzedaży od podatku od towarów i usług 
(na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług) – pomnóż 
roczny przychód z działalności gospodar-
czej (wartość sprzedaży, o której mowa 
w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towa-
rów i usług, która podlega opodatkowaniu 
tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) 
przez współczynnik 0,5,

 • rozliczałeś się w formie zryczałtowanego 
podatku dochodowego od przychodów 
ewidencjonowanych – pomnóż roczny 
przychód z działalności gospodarczej (w ro-
zumieniu przepisów o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne) 
przez współczynnik 0,5.
Wynik, który otrzymasz, zaokrąglij do peł-

nych groszy w górę – jeśli końcówka jest równa 
0,5 grosza lub wyższa, albo w dół – jeśli koń-
cówka jest niższa.

BIEŻĄCE WYJAŚNIENIA
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Ważne! 

Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu za-
liczyłeś składki na własne ubezpieczenia 
społeczne oraz osób z Tobą współpracu-
jących, dolicz kwoty tych składek do rocz-
nego dochodu z pozarolniczej działalności 
gospodarczej.

Przykład 6
Tomasz opłacał podatek w 2019 r. na pod-

stawie karty podatkowej, równocześnie opła-
cał podatek VAT. Roczny przychód ze sprze-
daży w 2019 r. wyniósł 39 703,87 zł. Roczny 
dochód, który będzie niezbędny do ustalenia 
podstawy wymiaru składek, wynosi zatem 
19 851,94 zł [39 703,87 2 0,5 = 19 851,935].

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Krok 1.  Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku 
kalendarzowym według wzoru:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej 
uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym  

230
liczba dni kalendarzowych, w których prowadziłeś pozarolniczą działalność 

gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę – jeśli końcówka jest równa 0,5 grosza lub 
wyższa albo w dół – jeśli jest niższa.

Przykład 7
Agata spełnia warunki do skorzystania z małego ZUS+. Jej roczny dochód z działalności 

gospodarczej w 2019 r. wyniósł 47 238,65 zł. Agata prowadziła działalność przez 304 dni (na 
dwa miesiące zawiesiła działalność). Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej 
wynosi 4661,71 zł [(47 238,65 : 304) 2 30 = 4661,7088816].

Krok 2.  Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę – jeśli końcówka jest równa 0,5 grosza lub 
wyższa albo w dół – jeśli jest niższa.

Przykład 8
Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Agaty w 2019 r. (z przykładu 7) 

wyniósł 4661,71 zł. Dlatego podstawa wymiaru składek od 1 lutego 2020 r. wyniesie 2330,86 zł 
[4661,71 2 0,5 = 2330,855].

Krok 3.  Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w danym roku (w 2020 r. – 780 zł) i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok (w 2020 r. – 3136,20 zł).

Przykład 9
Joanna spełnia warunki do skorzystania z małego ZUS+. Obliczyła, że od lutego 2020 r. 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 750 zł. Ponieważ 30% mini-
malnego wynagrodzenia w 2020 r. wynosi 780 zł, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne od 1 lutego 2020 r. nie może być niższa niż 780 zł.

Ważne!
Aby obliczyć podstawę wymiaru składek, możesz też skorzystać z kalkulatora na stronie 
eSkladka.pl.

W czasie korzystania z małego ZUS+ mo-
żesz w poszczególnych miesiącach opłacać 
składki na ubezpieczenia od podstawy wy-
miaru ustalonej zgodnie z instrukcją albo od 
wyższej kwoty. Podstawa nie może przekro-
czyć 60% prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego. 

Przykład 10
Michał obliczył, że od 1 lutego 2020 r. pod-

stawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia 
nie może być niższa niż 857,46 zł. Postanowił 
jednak w każdym miesiącu, począwszy od lute-
go 2020 r., opłacać składki od 2600 zł.

Ważne!

Wysokość kwoty, od której opłacasz 
składki, ma wpływ na wysokość przy-
sługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych, w tym zasiłek chorobowy, 
zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński. 
Te świadczenia są obliczane od podstawy, 
od której opłacasz składki. Jeśli będziesz 
wpłacał niższe składki, otrzymasz niższe 
świadczenia.

Czy można zrezygnować z ulgi

Możesz zdecydować, że nie chcesz korzy-
stać z małego ZUS+. Jeśli nie zgłosisz do nas, że 
chcesz korzystać z małego ZUS+ w określonym 
w przepisach terminie, uznamy, że rezygnujesz 
z tej ulgi.

Możesz też zrezygnować z małego ZUS+, 
gdy zaczniesz już korzystać z tej ulgi. Możesz 
to zrobić najwcześniej od miesiąca, w którym 
przekażesz do nas wyrejestrowanie z ubezpie-
czeń.

Przykład 11
Barbara (nie ma przyznanej renty) korzysta 

z małego ZUS+ od 1 lutego 2020 r. W lipcu 
2020 r. chce zrezygnować z tej ulgi. Powinna 
wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu 
ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 90 
od 1 lipca 2020 r., i zgłosić się od tej samej daty 
do ubezpieczeń z kodem, który zaczyna się od 
cyfr 05 10.

Ważne!

Jeśli zrezygnujesz z małego ZUS+, to nie 
możesz już tego odwołać. Będziesz opła-
cać składki na ubezpieczenia społeczne 
od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 
60% prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia. 

Jaka jest składka zdrowotna 

Nie ma ulg w opłacaniu składki zdrowot-
nej. Jeśli będziesz korzystać z małego ZUS+, 
to składkę zdrowotną musisz opłacać od zade-
klarowanej kwoty nie niższej niż 75% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego 
roku, włącznie z wypłatami z zysku. Płacisz 
składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każ-
dy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym 
miesiącu otrzymywałeś  zasiłek.

Dane podstawowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. 
– 2600,00 zł
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w 2020 r. – 156 810,00 zł
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie 
w 2020 r. – 5227 zł

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego przyjmowanej do oblicze-
nia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 
2020 r. – 99,6% (w związku z tym, że wskaźnik ten 
nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku 

chorobowego przyjmowana do obliczenia świad-
czenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. nie 
jest waloryzowana) 

Terminy
Terminy opłacania składek za luty 2020 r.
5 marca 2020 r.  –  jednostki budżetowe 

i samorządowe zakłady 
budżetowe

10 marca 2020 r. –  osoby, które opłacają 
składki wyłącznie za 
siebie

16 marca 2020 r. – pozostali płatnicy

WSKAŹNIKI I TERMINY

www.eskladka.pl
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
wyróżniona w konkursie „Filary ubezpieczeń”
Rozmowa z Mateuszem Burym – prezesem zarządu BARR S.A.

Kiedy powstała spółka i czym się zajmuje?
Nasza spółka powstała w 1994 r. W zeszłym 

roku przypadło więc 25-lecie jej działalności. 
Od lat wspieramy rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, przede wszystkim z powiatu 
biłgorajskiego oraz województwa lubelskiego. 

W jaki sposób wspierają Państwo małe 
i średnie przedsiębiorstwa?

Mamy fundusz pożyczkowy, z którego 
udzielamy niskooprocentowanych pożyczek 
unijnych na rozwój i rozpoczęcie działalności. 
Z kolei nasz fundusz poręczeniowy udziela 
firmom poręczeń kontraktowych na atrak-
cyjnych warunkach. Prowadzimy też ośro-
dek doradztwa i szkoleń. Doradzamy, jak 
rozpocząć i prowadzić własną działalność. 
Realizujemy projekty edukacyjne dla młodzie-
ży. Oferujemy również dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Od wielu lat Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. współpracuje z ZUS. Jak 
wygląda ta współpraca?

Tak, współpracujemy z Oddziałem ZUS 
w Biłgoraju. Aktywnie włączamy się w orga-
nizowane przez ZUS wydarzenia, np. Dzień 
Osób z Niepełnosprawnością i Tydzień 
Przedsiębiorcy. Angażujemy się w populary-
zację kluczowych projektów ZUS: e-Składka, 
e-akta i e-ZLA. W zeszłym roku prezes ZUS 
prof. Gertruda Uścińska objęła patronatem 

honorowym organizowane przez nas wydarze-
nie „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2019”, 
na którym wręczyliśmy nagrody dla wyróżnia-
jących się przedsiębiorców z terenu powiatu 
biłgorajskiego.

Prowadzą też Państwo szkolenia. Jakie?
Wspólnie z ZUS organizujemy szkolenia, na 

których lokalni właściciele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz księgowi poznają zasady 
dotyczące ubezpieczeń społecznych i nowe 
regulacje prawne.

Za te wszystkie działania spółka została na-
grodzona w konkursie „Filary ubezpieczeń” 
w kategorii „Dobry przykład”. Jakie znacze-
nie ma dla Państwa ta nagroda?

Jest to dla nas przede wszystkim bardzo 
duże wyróżnienie, za które chciałbym w imie-
niu spółki podziękować. Jest to jednak rów-
nież zobowiązanie na przyszłość do tego, aby 
tę dobrą współpracę między BARR S.A. a ZUS 
kontynuować dla dobra przedsiębiorców. 

W 2019 r. po raz pierwszy zorganizo-
waliśmy konkurs „Filary ubezpieczeń”. 
Wręczyliśmy przedsiębiorcom nagrody 
w 3 kategoriach – „Rzetelny płatnik”, „Dobry 
przykład” i „Nadzieja ubezpieczeń”. Chcemy 
przybliżyć Państwu sylwetki nagrodzonych. 
Dlatego publikujemy wywiady z nimi. 

OKIEM EKSPERTA

Ułatwienia 
dla lekarzy 
na PUE ZUS
Udostępniliśmy na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS szybszy 
kreator wystawiania elektronicznych 
zwolnień lekarskich oraz nowe funkcje 
dla lekarza. 

Dzięki nowemu kreatorowi łatwej i szyb-
ciej wystawisz e-ZLA. Zmniejszyliśmy liczbę 
czynności, które musisz wykonać, aby wysta-
wić zwolnienie. 

Dzięki nowym funkcjom na PUE ZUS mo-
żesz także:

 • wskazać placówki medyczne, w których 
asystent medyczny może wystawiać 
e-ZLA,

 • zmienić (na każdym etapie wystawiania 
e-ZLA) wskazane wcześniej miejsce udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, 

 • automatyczne utworzyć wniosek w spra-
wie upoważnienia do wystawiania za-
świadczeń lekarskich (ZUS FZLA), jeśli 
w nowym miejscu udzielasz świadczeń 
zdrowotnych.

Ważne!

W związku z uruchomieniem nowych funk-
cji na PUE ZUS przygotowaliśmy też nowe 
usługi dla aplikacji gabinetowych.

Składki osób prowadzących działalność gospodarczą w 2020 r. 

SKŁADKI

E‐USŁUGI

Preferencyjne składki opłacasz od zadeklarowanej kwoty nie niższej 
niż 780 zł (30% minimalnego wynagrodzenia). 

Za miesiące styczeń–grudzień 2020 r. składki nie mogą być niższe od:
 • 152,26 zł (19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne, 
 • 62,40 zł (8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 19,11 zł (2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 13,03 zł (1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe. 

Mały ZUS+ to ulga, która pozwala Ci opłacać składki na ubezpieczenia 
społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od Twoich do-
chodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. 
Instrukcję, jak obliczyć podstawę wymiaru składek, znajdziesz na stronie 3 
i na www.zus.pl. Na stronie eSkladka.pl udostępniliśmy też kalkulator. 

Ważne! Więcej o preferencyjnych składkach i małym ZUS+, m.in. o wa-
runkach, uprawnieniach i skutkach skorzystania z tych ulg, przeczytasz 
na stronie www.zus.pl.

Składki na ogólnych zasadach opłacasz od zadeklarowanej kwoty, nie 
niższej niż 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego).

Za miesiące styczeń–grudzień 2020 r. składki nie mogą być niższe od:
 • 612,19 zł (19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne, 
 • 250,90 zł (8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 76,84 zł (2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe, 
 • 76,84 zł (2,45%) – na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy,
 • 52,37 zł (1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe.  

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie 
może przekraczać miesięcznie 13 067,50 zł (tj. 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek).

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie opłacasz, gdy 
skończysz 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzna). 

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy 
jej wymiaru opłacasz, jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego do 
9 ubezpieczonych.

Składkę zdrowotną opłacasz od zadeklarowanej kwoty, nie niższej 
od 4026,01 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być w 2020 r. niższa 
niż 362,34 zł.
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Magazyn powstaje pod redakcją departamentów Centrali ZUS: 
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Departamentu Zasiłków, 
Departamentu Kontroli Płatników Składek, 
Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych, 
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