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W dniach 17 i 18 marca br. na swojej stronie internetowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

poinformował o możliwościach:

▪ odroczenia płatności składek ZUS

▪ zawieszenia realizacji umów zawartych z ZUS

▪ uruchomieniu nowych linii telefonicznych

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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W skrócie – informacje ze strony ZUS:

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub 

należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź 

odroczenie terminu płatności, masz możliwość:

odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat 

bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia 

o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z ulg trzeba złożyć wniosek.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł 

wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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W skrócie – ZUS uruchomił 3 nowe linie tematyczne (infolinie):

nr telefonu 22 290 87 01 

obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z 

zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

nr telefonu 22 290 87 02

obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

nr telefonu 22 290 87 03

obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej

Dostępność konsultantów ZUS: w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Link do szczegółowych informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-

zwiazku-z-koronawirusem/3223283 - odroczenie składek ZUS i zawieszenie realizacji umów

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/kontakt-telefoniczny-z-zus-od-18-

marca-nowe-linie-tematyczne/3224079 - nowe linie telefoniczne ZUS

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl

My jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy naszego biura (8 – 16) 

pod numerem telefonu: +48 660 817 130, a także po godzinie 16 pod numerem  

telefonu + 48 660 746 735 (kontakt bezpośrednio do pani Patrycji Szypulskiej).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/kontakt-telefoniczny-z-zus-od-18-marca-nowe-linie-tematyczne/3224079
https://www.ps-consulting.pl/+48660746735
tel:+48660746735


Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

Patrycja Szypulska
Prezes Zarządu 

tel. +48 660 746 735
e-mail: ps@ps-consulting.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa 
PS Consulting sp. z o.o.

biuro: ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg 
siedziba: ul. Boh. Monte Cassino 25/6, 49-300 Brzeg

Chcesz wiedzieć więcej?!

mailto:ps@ps-consulting.pl

