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PYTANIE 1 
Wiadomość: Mam pytanie do moduły 1.3. Mały ZUS PLUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS). 

Przedsiębiorca który spełnił wszystkie warunki i zgłosił się do małego zus plus np. od 1 stycznia 2022 po pół roku 

stwierdził że chce opłacać pełny ZUS i od 1 lipca opłaca pełne składki i wyrejestrował się z ZUS plus po czym znowu od 

pierwszego stycznia 2023 ponownie się chce rejestrować do Małego ZUS plus czy może i ile będzie miał liczone 

miesięcy?

Z materiału zrozumiałam że może ponownie się zarejestrować od 1 stycznia 2023 i będzie mógł korzystać z tej opcji 

ZUS plus i będzie mógł jeszcze przez 30 miesięcy kontynuować opłacanie składek niższych, ponieważ w 2022 roku 

wykorzystał 6 miesięcy. 



PYTANIE 1 c.d. 
A jeżeli by się nie wyrejestrowywał przedsiębiorca tylko np. opłacał przez pół roku niższe składki, drugie pół roku 

wyższe (równe składek pełnego ZUS) i od 1 stycznia 2023 r będzie znowu opłacał niższe to czasowo będzie miał 

również liczone że wykorzystane 6 miesięcy opłacanych składek z ZUS plus (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022) i od 1 

stycznia 2023 będą liczone kolejne miesiące z limitu 36 miesięcy czy dobrze to rozumiem? 



ODPOWIEDŹ
Z małego ZUS PLUS przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy 

kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w 

którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Aby skorzystać z obniżonych składek ZUS musi spełnić określone warunki. Jak wynika z pytania zakładamy, że 

przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z nich od 01.01.2022 r.  Zgodnie z przepisami ma on również prawo 

zrezygnować z obniżonych składek w trakcie roku. Jeśli więc chce płacić pełne składki ZUS od 01.07.2022 r. powinien 

dokonać wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA  z kodem 0590 i zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA  

z kodem 0510 w terminie 7 dni.



ODPOWIEDŹ c.d. 
Po spełnieniu wszystkich warunków od 01.01.2023 r. może dokonać ponownego zgłoszenia do Małego ZUS PLUS. 

Ponieważ w roku 2022 z obniżonych składek ZUS korzystał 6 miesięcy, do wykorzystania zostanie mu jeszcze 30 

miesięcy z limitu 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

W drugiej części pytania założono, że przedsiębiorca od 01.07.2022 r. opłaca składki ZUS w pełnej wysokości (tj. 

składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), ale nie dokonał wyrejestrowania z kodem 0590 i 

zgłoszenia z kodem 0510. W takiej sytuacji na jego koncie rozliczeniowym w ZUS powstanie nadpłata. Jednak okres 

podlegania pod Mały ZUS PLUS nie został przerwany i wykorzystany przez cały 2022 rok czyli przez 12 miesięcy. 



ODPOWIEDŹ c.d. 

Po spełnieniu wszystkich warunków od 01.01.2023 r. przedsiębiorca może w dalszym ciągu korzystać z Małego ZUS 

PLUS (nie musi dokonywać ponownego zgłoszenia). Ponieważ w roku 2022 z obniżonych składek ZUS korzystał 12 

miesięcy, do wykorzystania zostaną mu jeszcze 24 miesięcy z limitu 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy 

kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.



PYTANIE 2
Pytanie do modułu 1.1 - ulga na start.

Osoba, która otwiera działalność gospodarczą po raz pierwszy i będzie wykonywała dalej te same czynności dla byłego 

Pracodawcy, które wykonywała przed otwarciem działalności i była zatrudniona na umowę zlecenie może skorzystać z 

ulgi na start? Ja rozumiem, że może, gdyż w slajdach jest mowa o czynnościach wykonywanych \"dla byłego 

pracodawcy\" i pada słowo \"pracownik\".



ODPOWIEDŹ
Prawo do skorzystania z ulgi na start przysługuje przedsiębiorcy po spełnieniu kilku warunków: 

- przedsiębiorca jest osobą fizyczną, 

- przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co 

najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

nowej działalności 

- nie wykonuje on na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w 

bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w 

zakres tej nowej działalności.



ODPOWIEDŹ c.d.
Trzecie z wymienionych ograniczeń dotyczy jedynie wykonywania takich samych czynności w ramach umowy o pracę. 

Ograniczenie to nie będzie miało zatem zastosowania w przypadku, gdy w bieżącym lub poprzednim roku  podobne 

czynności wykonywane były w ramach umowy cywilnoprawnej. 

Podsumowując, osoba ta może skorzystać z ulgi na start.

Podstawa prawna:

Art. 18 Prawa Przedsiębiorców



PYTANIE 3
W module 1.4 \"Pełne składki ZUS\" jest slajd z wysokością składek ZUS w 2022 r.

\"Razem społeczne z chorobowym\" = 1.124,23 zł.

\"Razem społeczne bez chorobowego\" = 1.037,18 zł.

Czy podane kwoty składek na slajdzie są prawidłowe/aktualne?

Na stronie: https://www.zus.info.pl/skladki-zus-2022/

podane są odpowiednio kwoty 1.211,23 zł. i 1.124,23 zł. Rozumiem, że te ze strony ZUS należy przyjąć jak aktualne.?



ODPOWIEDŹ
Składki ZUS wskazane na slajdzie są jak najbardziej prawidłowe. Składki społeczne obejmują:

- składkę na ubezpieczenie emerytalne: 693,58 zł.

- składkę na ubezpieczenie rentowe: 284,26 zł.

- składkę na ubezpieczenie wypadkowe: 59,34 zł.

- składkę na ubezpieczenie chorobowe: 87,05 zł.

Zatem jak wskazano na slajdzie suma składek na ubezpieczenie społeczne wynosi:

- z ub. chorobowym: 1124,23 zł.

- bez ub. chorobowego: 1037,18 zł.



ODPOWIEDŹ c.d.
Suma składek na stronie ZUS, o których wspomniano w pytaniu jest powiększona dodatkowo o składkę na Fundusz 

Pracy w wysokości 87,05 zł. Składka na Fundusz Pracy nie jest składką na ubezpieczenie społeczne.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba


