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Wniosek CEIDG-1 uprawnia ZUS do założenia konta przedsiębiorcy jako płatnika składek 

- to bardzo ważna informacja bo przedsiębiorca musi złożyć dodatkowo dokument 

ZUS ZUA - czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub ZUS ZZA (zgłoszenie 

do ubezpieczenia zdrowotnego). 

Wcześniej jednak przedsiębiorca musi wiedzieć:

● jak może dokonać zgłoszenia, 

● jaki kod wybrać,

● jakie obowiązują terminy.

● w jakich sytuacjach jaki druk zastosować, 



Jak dokonać zgłoszenia do ZUS ? 

Zgłoszenia można dokonać:

● dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiedni formularz zgłoszeniowy (albo ZUS ZUA, albo 

ZUS ZZA). 

● pobierając darmowy program płatnik i za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia oraz 

dokonywać comiesięcznych rozliczeń - niezwykle pomocne narzędzie. 



Ważna kwestia to zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - tego również 

można dokonać za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku dostępna jest możliwość:

● zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego 

wyrejestrowania (ZUS ZCNA – zobacz instrukcję wypełniania),

● zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA – zobacz instrukcję 

wypełniania),

● zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń, np. w przypadku zakończenia 

działalności (ZUS ZWUA – zobacz instrukcję wypełniania)

Wszelkie zgłoszenia do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcy lub osoby współpracującej 

należy dokonać za pośrednictwem programu płatnik lub poprzez osobiste złożenie stosownych 

dokumentów bezpośrednio w ZUS, PUE ZUS. 



Jaki druk wybrać?

● Przedsiębiorca, który podlega pod pełne składki ZUS (czy to na zasadach 

preferencyjnych czy ogólnych) w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS wybierze 

druk ZUS ZUA. 

● Przedsiębiorca, który na podstawie odrębnych przepisów podlega tylko do 

obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wybierze dokument ZUS ZZA, np. 

przedsiębiorca, który jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę z tytułu której 

osiąga minimalne wynagrodzenie z prowadzonej działalności podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przedsiębiorca korzystający z ulgi na start. 



Jaki kod wybrać? 

KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA – składa się z  6 znaków oznaczających:

● podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki),

● ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak),

● stopień niepełnosprawności (1 znak).

Pełna lista kodów dostępna jest w Poradniku dla płatników składek ZUS - Ogólne zasady 

korygowania i wypełnienia dokumentów ubezpieczeniowych w rodziale VI  Kody 

wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych str. 73. 

Poradnik jest ogólnodostępny na stronie ZUS.



Przykładowe zastosowanie kodu zgłoszeniowego ZUS :

Przedsiębiorca opłaca składki ZUS na zasadach preferencyjnych i nie  ma ustalonego prawa 

do emerytury, renty oraz jest osobą pełnosprawną.

Kod zgłoszeniowy do ZUS-u będzie następujący: 05 70 0 0



Jakie obowiązują terminy?

Ostateczne terminy dla płatników składek są takie same  dla składanych deklaracji 

rozliczeniowych ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA 

oraz opłacania składek za dane miesiące: 

● do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 

budżetowe,

● do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

● do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

UWAGA!

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub 

niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.



Opłacanie składek ZUS na jakich zasadach 

Przedsiębiorca, który nie może skorzystać z opłacania składek na zasadach preferencyjnych (o 

nich w dalszej części kursu) zobowiązany jest - o ile nie jest zwolniony z tego obowiązku na 

podstawie innych przepisów - do opłacania składek ZUS  na poziomie co najmniej minimalnego 

wymiaru w wysokości 2859,00*zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 

składek na rok 2019).

*W 2020 roku już mamy wyższą kwotę: 3 136,20 zł



W związku z tym poszczególne miesięczne składki (przy założeniu, że składka wypadkowa jest obliczana stopą 

procentową w wysokości 1,67 %) kształtują się na poziomie:

● Składki społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym): 904,60 zł; (w 2020 roku: 1069,14 zł)

● Składki społeczne (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego): 834,55 zł; (w 2020 roku: 992,30 zł)

● Fundusz Pracy: 70,05 zł; (w 2020 roku: 76,84 zł)

● Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości: 342,32 zł

(dla wszystkich przedsiębiorców jest jednakowa). Postawa na składkę zdrowotną w 2019 roku wynosi: 3803,56 

zł. (w 2020 roku:362,34 z czego do odliczenia 312,02 zł, podstawa na składkę zdrowotną w 2020 roku 

wynosi: 4026,01zł)



Uwaga na składkę wypadkową: kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą 

procentową w wysokości 1,67 % właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim 

roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 

osób (ta stopa procentowa obowiązuje za miesiące: styczeń, luty, marzec 2019 r.).

● 01.04.2018 - 31.03.2019 - 1,67%

● od 01.04.2019 - 31.03.2020 - 1,67% podstawy wymiaru



Preferencyjne składki ZUS

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

● nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 

wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

● nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed 

dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym 

wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące 

w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie 

niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.). (a w 2020 roku nie niższa niż: 

780,00 zł)



Za styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób 

nie może być niższa niż:

● 131,76 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne (*2020 = 152,26)

● 54,00 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe (*2020 =62,40)

● 16,54 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe (*2020 =19,11)

● 11,27 zł (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za 

składki należne do marca 2020 r. włącznie) (*2020 =13,03)



UWAGA! FUNDUSZ PRACY!

Jeśli płacisz niższe składki na ubezpieczenia społeczne (czyli obliczone od 30% minimalnego 

wynagrodzenia), nie płacisz składek na Fundusz Pracy.

Płacisz jednak składkę na Fundusz Pracy, jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów (takich jak np. umowa o pracę, umowa 

zlecenia), a suma kwot, od których naliczane są Twoje składki, będzie wynosiła co najmniej 

tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwoty, które musisz wziąć pod uwagę, to 

np. wynagrodzenie, a także kwota, od której obliczasz składki z Twojej działalności 

gospodarczej.



Jak długo możesz płacić preferencyjne składki ZUS 

Możesz opłacać niższe składki przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia 

rozpoczęcia działalności.

Nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to i tak nie wydłuży to tego okresu (okres 

zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy).

Ważne! Z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby 

współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.



Dziękuję za uwagę,

Ewelina Dulęba


