
2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracowników 

w ramach 19.2. 

 
 

W ramach samozatrudnienia specustawa 2.0 wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość 

skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 r.) 

bez względu na ich przychód. W związku z tym, w ramach operacji na podejmowanie działalności 

gospodarczej możemy uznać, że zobowiązanie dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym  

z tytułu wykonywania działalności gospodarczej będzie realizowane przez beneficjenta, nawet jeśli 

skorzysta z tzw. „wakacji składkowych”. Zawieszenie w opłacaniu składek traktuje się bowiem tak, 

jakby podmiot nadal wpłacał składki do ZUS i jednocześnie podlegał ubezpieczeniom społecznym. 

W związku z tym, nie ma konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Skorzystanie z takiego 

zwolnienia przez beneficjentów nie powoduje również wydłużenia zobowiązania do podlegania tym 

składkom w ramach operacji. 
 

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mają prawo skorzystać ze zwolnienia dotyczącego 

opłacania składek ZUS jeśli mieści się w limicie przychodu, o którym mowa w specustawie. 

Przedsiębiorca, korzystając ze zwolnienia jakie dają mu przepisy ww. ustawy nie narusza tym samym 

prawidłowego wypełnienia zobowiązania w ramach operacji związanego z ponoszeniem kosztów na 

utrzymanie pracowników. W tym przypadku nie ma konieczności aneksowania umowy. Skorzystanie 

z tego typu zwolnienia nie wydłuża tym samym zobowiązania wynikającego z przepisów 

wykonawczych i postanowień umownych. 
 

Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający od 9 do 49 pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia 

w opłacaniu składek ZUS, ale zwolnienie to dotyczy połowy opłacanych składek, a nie całości –  

w tym przypadku do części składek podlegających zwolnieniu należy również stosować zasadę, która 
 
traktuje, iż korzystanie ze zwolnienia jest jednocześnie kontynuacją zobowiązania wynikającego 
 
z przepisów wykonawczych w ramach 19.2, czyli beneficjent utrzymuje pracownika i opłaca za niego 

składki. W związku z powyższym nie ma konieczności aneksowania umowy.; 
 

Należy zauważyć, iż w przytoczonych powyżej przypadkach nie mamy do czynienia  

z refinansowaniem składek ZUS przez państwo, a jedynie ze zwolnieniem z określonego obowiązku  

z wyłączeniem niemal wszystkich skutków nieopłacenia należnych składek. Korzystanie ze 



zwolnienia składkowego należy interpretować wobec tego w taki sposób, iż przedsiębiorcy są 

zwolnieni od skutków niezapłacenia tych składek. Tym samym nie można traktować nieopłacania 

składek ZUS przez beneficjentów poddziałania 19.2 jako niewywiązania się ze zobowiązań 

umownych. 
 

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS,  

a skorzystają np. z ulgi w opłacaniu składek (wiąże się to z odroczeniem albo rozłożeniem na raty 

opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 - ulga przysługuje każdemu przedsiębiorcy na jego 

ubezpieczenie i zatrudnionych pracowników): 
 

1) W przypadku odroczenia, czy rozłożenia na raty opłacania składek przez beneficjentów  

w trakcie realizacji operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej, nie zostaje 

naruszone prawidłowe wypełnianie zobowiązania dotyczące utrzymania miejsc pracy i opłacania z 

tego tyłu składek do ZUS.W związku z tym zobowiązanie nie ulega wydłużeniu z tytułu skorzystania 

z ulgi i nie ma konieczności zawierania aneksu do umowy.; 
 

2) W przypadku skorzystania z ulgi w okresie, który obejmie etap złożenia wniosku o płatność 

końcową lub okres związania celem ww. operacji, w których to beneficjent musi wywiązać się ze 

zobowiązania dotyczącego utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, w tym ponoszenie z tego tytułu 

kosztów zatrudnienia tych pracowników, jeśli beneficjent będzie utrzymywał te miejsca pracy, do 

których został zobowiązany, nie ma podstaw do wydłużania mu zobowiązania z tytułu ponoszenia 

kosztów w związku z zatrudnieniem. Należy zauważyć, iż koszty te zostaną przez beneficjenta 

poniesione, w związku z rozłożeniem na raty albo w terminie późniejszym, tym samym nie oznacza to 

nieutrzymywania miejsc pracy. Umowa o przyznaniu pomocy w ramach 19.2 dla operacji 

polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej w postanowieniach dotyczących zwrotu 

pomocy, odnosi się bezpośrednio do utrzymania utworzonych miejsc pracy. W związku z tym, jeśli 

miejsce pracy jest utrzymane przez beneficjenta, a zgoda na odroczenie lub rozłożenie na raty wydana 

została przez ZUS w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, nie ma podstaw, aby twierdzić, że 

beneficjent nie wypełnia przedmiotowego zobowiązania. Tym samym nie ma podstaw do wydłużenia 

zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsc pracy o ten czas, na który ulga została przyznana. W 

związku z tym, nie ma też potrzeby aneksowania umowy w tym zakresie. 
 

Ponadto, należy również uwzględnić sytuacje, w których przedsiębiorca, a jednocześnie 

beneficjent poddziałania 19.2 wyraża zgodę, aby jego pracownik udał się na urlop bezpłatny. W tym 

przypadku, pomimo, że pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, przedsiębiorca jako pracodawca 

nie wypłaca mu wynagrodzenia, gdyż nie mamy w tym momencie do czynienia ze świadczeniem 

pracy. W związku z tym, przedsiębiorca nie ponosi za pracownika opłat z tytułu ubezpieczenia 

społecznego do ZUS ani nie wypłaca mu wynagrodzenia. W tej sytuacji samorządy województw nie 

powinny traktować takiego stanu jako naruszenie przez beneficjenta zobowiązania do utrzymania 

miejsc pracy i ponoszenia z tego tytułu kosztów, jeśli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej lub 

nadzwyczajnych okoliczności związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Nie ma w tym 



przypadku konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Beneficjent z kolei powinien 

poinformować o zaistniałej sytuacji samorząd województwa. Zobowiązanie to powinno być 

traktowane jako realizowane przez przedsiębiorcę, co zostanie uregulowane w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym odmienne warunki lub tryb przyznawania, wypłaty 

lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych 

programem lub pomocy technicznej w związku z COVID-19, którego fakultatywne wydanie będzie 

możliwe na podstawie art. 67b ust. 4 zmienionej ustawy. 

 


