Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

[Informacja]: Jak zrobi?e? b??d nie dostaniesz wyp?aty
Brak podpisu pod o?wiadczeniem, b??dny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia
stawki godzinowej - m.in. takie b??dy pope?niaj? przedsi?biorcy, którzy wnioskuj? o pomoc w
ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby nie ?pieszy? si? i przed wys?aniem
dokumentów dok?adnie sprawdzi? zawarte tam informacje.
Na jakie b??dy trafiaj? eksperci Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych? To najcz??ciej
niepodpisywanie o?wiadcze?. Brak podpisu powoduje, ?e wniosek zamiast do realizacji musi
zosta? uzupe?niony. W tym przypadku wszczynane jest post?powanie wyja?niaj?ce.
- Znacznie wyd?u?a to czas na przyk?ad wyp?aty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z
op?acania sk?adek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
?l?sku. – Niezrozumia?e jest dla mnie przepisywanie bez zastanowienia tre?ci z dokumentów,
które s? tylko wzorem, instrukcj? jak wype?ni? wniosek. Zupe?nie nie wiem jak zamiast swoim
nazwiskiem mo?na we wniosku podpisywa? si? nazwiskiem Jan Kowalski przepisywanym ze
wzoru umieszczonego w Internecie – dodaje Kowalska-Matis.
Nie tylko podpis stanowi problem. Przedsi?biorcy cz?sto dopisuj? niepotrzebne informacje we
wnioskach w ró?nych miejscach.
Jak zauwa?a rzeczniczka dosy? cz?sto zdarzaj? si? przypadki, ?e zamiast wynagrodzenia
miesi?cznego wpisywana jest stawka godzinowa lub go jeszcze gorsze - b??dny numer w?asnego
rachunku bankowego.
- Dlatego apeluj? powoli i starannie wype?niajmy dokumenty. Poprawnie wype?niony i podpisany
w?asnym nazwiskiem dokument jest podstaw? do wyp?aty pieni?dzy na dobrze podany numer
konta. Wnioski z b??dami wymagaj? post?powania wyja?niaj?cego. Musimy zadzwoni?, napisa?
mail, skontaktowa? si? z wnioskodawc? a to trwa – przestrzega rzeczniczka.
Wiele wniosków wp?ywa?o na ró?ne e-maile placówek ZUS, co jest b??dem. Takie osoby musz?
ponownie z?o?y? podpisany wniosek. Wnioski do ZUS mo?na sk?ada? elektronicznie ale
wy??cznie za pomoc? PUE lub papierowo. Wszelkie informacje na temat tego:, kto mo?e
skorzysta? z ulg, gdzie sk?ada? wnioski i jak je wype?ni?, mo?na znale?? na stronie internetowej
Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.
Od 1 kwietnia przedsi?biorcy z?o?yli do ZUS ponad milion wniosków o pomoc w ramach tarczy
antykryzysowej. Pierwsze ?wiadczenia postojowe zosta?y wyp?acone 15 kwietnia. Dotyczy?o to
ponad 86 tys. osób, na których konta trafi?o ??cznie ponad 172 mln z?otych. Na Dolnym ?l?sku
pieni?dze trafi?y do ponad 7 tys. firm, którym ZUS wyp?aci? oko?o 14 mln z?. W najbli?szy
poniedzia?ek na kontach przedsi?biorców pojawi? si? kolejne postojowe

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

