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[Informacja]: ZUS jest gotowy do pomocy przedsi?biorcom
Prawie 2,5 tys. wniosków wys?ali w ci?gu dwóch tygodni dolno?l?scy przedsi?biorcy do
ZUS. Dokumenty od tych firm, które ponios?y straty w zwi?zku z epidemi? koronawirusa
b?d? realizowane przez ZUS priorytetowo. Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych jest gotowy do
realizowania tzw. tarczy antykryzysowej.
Wnioski o ulg? w zwi?zku ze stratami firm z powodu epidemii koronawirusa:
Legnica: 171
Wa?brzych: 514
Wroc?aw: 1757
Dolny ?l?sk razem: 2442
Na tzw. tarcz? antykryzysow? sk?adaj? si? projekty kilku ustaw. G?ównym celem nowych
rozwi?za? prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obci??e? i zachowanie p?ynno?ci
finansowej w firmach. U?atwienia obejmuj? m.in. zwolnienie ze sk?adek na ubezpieczenia
spo?eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno?ciowy, FG?P lub FEP
przez 3 miesi?ce.
- Przygotowali?my si? dobrze do wdro?enia rozwi?za? prawnych, które s? u?atwieniem dla wielu
pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesi?czne zawieszenie op?acania
sk?adek przez mikroprzedsi?biorców nie wp?ynie negatywnie na pieni?dze wyp?acane im przez
ZUS – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Nowa ustawa przewiduje tak?e wyp?at? tzw. postojowego w kwocie do ok. 2 tys. z? – dla
zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzie?o) i samozatrudnionych. Zniesiona b?dzie
tak?e op?ata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w op?acaniu sk?adek.
- Wnioski przedsi?biorców, którzy ponie?li straty w zwi?zku z epidemi? koronawirusa, b?d?
realizowane przez nas priorytetowo i b?d? zautomatyzowane. Uwa?amy, bowiem, ?e w tym
trudnym czasie nale?y zrobi? wszystko, aby pomóc przedsi?biorcom i pracownikom – dodaje
rzeczniczka.
Przedsi?biorcy, którzy s? w trudnej sytuacji, mog? ju? teraz korzysta? z innych rozwi?za?
proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie sk?adek ze wzgl?du na epidemi?
koronawirusa.
- Skrócili?my do jednej strony i maksymalnie upro?cili?my wniosek o odroczenie p?atno?ci.
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Wystarczy wype?ni? kilka danych i krótko wyja?ni?, w jaki sposób epidemia koronawirusa
wp?yn??a na sytuacj? finansow? firmy – mówi Kowalska-Matis.
Wniosek mo?na przes?a? elektronicznie – za po?rednictwem Platformy Us?ug Elektronicznych
(PUE), poczt? lub z?o?y? w skrzynce dost?pnej w placówce ZUS.
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