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Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

ZUS nie wykorzysta 19,5 mld zł dotacji z budżetu państwa do FUS. ZUS nie potrzebuje części dotacji m.in. 
dlatego, że wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli zdolność pokrycia bieżących wydatków 
bieżącymi wpływami, wynosi obecnie 81 proc.

- To bardzo pozytywne dane. Pokazują one, że nasze działania pomocowe w ramach Tarczy antykryzysowej 
przyniosły skutek w postaci ochrony firm i pracowników, którzy teraz wpłacają składki - komentuje prof. 
Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Proszę zauważyć, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu byliśmy w zupełnie 
innym miejscu. Nie wiedzieliśmy jaki wpływ na gospodarkę będzie miała epidemia Covid-19 - dodaje.
Przedsiębiorcy w ramach Tarczy antykryzysowej otrzymali realną pomoc. Kwota wsparcia z ZUS to dotychczas 
około 40 mld zł. Od początku obowiązywania Tarczy antykryzysowej ZUS dokonał zwolnienia ze składek na 
około 15,5 mld zł oraz wypłacił świadczenia postojowe na kwotę 6,5 mld zł. 
Odroczenia i układy ratalne wciąż dostępne
Klienci ZUS korzystali również z odroczenia terminu płatności składek i układów ratalnych na łączną kwotę 
blisko 15 mld zł. – W dalszym ciągu przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą 
ubiegać się o wsparcie w tym zakresie. Płatnicy, którzy mają problem z bieżącym opłaceniem składek mogą 
ubiegać się o odroczenie terminu płatności. Natomiast ci przedsiębiorcy, u których na koncie pojawiło się 
zadłużenie mogą starać się o rozłożenie tego długu na raty. O tym z jakiego wsparcia i jakie dokumenty są 
niezbędne do jego uzyskania można porozmawiać osobiście z doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy są 
dostępni w każdym oddziale ZUS. Z doradcami można skontaktować się także telefonicznie. Numery 
telefonów do doradców w poszczególnych oddziałach są dostępne na stronie internetowej ZUS  w zakładce 
firma, następnie katalogu ulgi i umorzenia  – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.
Wzrosła liczba ubezpieczonych i firm
Cieszą również ostatnie dane na temat liczby ubezpieczonych. W październiku wynosiła ona ponad 15,7 mln i 
była większa o 261,8 tys. w stosunku do lutego 2020 r. (i wyższa o 49,6 tys. w stosunku do września br.). Na 
wzrost liczby ubezpieczonych miał wpływ m.in. wzrost liczby pracowników o 68,4 tys. (w stosunku do września
br. – wzrost o 40,2 tys.) oraz wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 97,6 tys. (wzrost o 1,1  tys.
w stosunku do września  br.). Więcej jest także ubezpieczonych cudzoziemców. W październiku ich liczba 
wyniosła 871,7 tys. i wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 201,5 tys., a w stosunku do września 2021 r. – o 
25,3 tys.
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