ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Z ZUS
osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie za siebie
Kto może ubiegać się o
świadczenie postojowe?

zleceniobiorcy (umowa zlecenie, inne umowy o świadczenie usług)
agenci (umowa agencyjna)
przyjmujący zamówienie (umowa o dzieło)
Osoba prowadząca działalność gospodarczą
otrzyma świadczenie postojowe, jeżeli:
1. mieszka na terytorium RP i jest obywatelem RP / obywatelem EOG / cudzoziemcem legalnie
przebywającym na terytorium RP;

Jakie warunki należy
spełnić, żeby otrzymać
świadczenie postojowe?

2. nie ma innego tytułu do ubezpieczeń (np. nie wykonuje równolegle pracy na podstawie umowy o
pracę);
3. doszło u niej do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19;
prowadzi
działalność gospodarczą

zawiesiła
działalność gospodarczą

4. prowadzenie
działalności
rozpoczęła
najpóźniej 31 stycznia 2020 roku;

4. zawieszenie działalności nastąpiło po 31
stycznia 2020 roku;
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5. zanotowała spadek przychodów:
▪ o 15% - przy porównaniu miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
z miesiącem wcześniejszym (np. jeżeli
wniosek będzie składany w kwietniu 2020
roku, bierze się pod uwagę przychód z
marca 2020 roku i porównuje go z
przychodem osiągniętym w lutym 2020
roku);
▪ UWAGA: nie ma znaczenia wysokość
przychodu w miesiącu, w którym nastąpił
spadek;
▪ warunek spadku przychodów nie dotyczy
osób, które rozliczają się w oparciu o kartę
podatkową i korzystają ze zwolnienia z
podatku VAT.

5. przychód:
▪ UWAGA: nie ma znaczenia wysokość
przychodu w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku.

Zleceniobiorca / agent / przyjmujący zamówienie
otrzyma świadczenie postojowe, jeżeli:
1. mieszka na terytorium RP i jest obywatelem RP / obywatelem EOG / cudzoziemcem legalnie
przebywającym na terytorium RP;
2. nie ma innego tytułu do ubezpieczeń (np. nie wykonuje równolegle pracy na podstawie umowy o
pracę);
3. u zleceniodawcy / zamawiającego doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w
następstwie wystąpienia COVID-19;
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4. umowa (zlecenia, agencji, o dzieło) została zawarta najpóźniej 31 marca 2020 roku;
5. przychód zleceniobiorcy / agenta / przyjmującego zamówienie z umowy cywilnoprawnej
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 15 595,74 zł.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą
Wysokość świadczenia zależy od formy opodatkowania w 2020 roku (we wniosku należy wskazać formę
opodatkowania):
▪ w przypadku osób, które rozliczają się w oparciu o kartę podatkową i korzystają ze zwolnienia z
podatku VAT – 1 300 zł;
▪ pozostałe formy opodatkowania – 2 080 zł.

Jaka jest wysokość
świadczenia postojowego?

Od świadczenia postojowego nie odprowadza się ani składek ani podatków, jak też nie dokonuje
potrąceń czy egzekucji.

Zleceniobiorca / agent / przyjmujący zamówienie
Świadczenie postojowe wynosi 2 080 zł.
Od tego świadczenia nie odprowadza się ani składek ani podatków, jak też nie dokonuje potrąceń czy
egzekucji.
UWAGA: jeżeli zleceniobiorca / agent / przyjmujący zamówienie zawarł jedną lub kilka umów
cywilnoprawnych, ale łączny przychód z tych umów wynosi 1 299,99 zł lub mniej – otrzyma kwotę równą
sumie wynagrodzeń, która wynika z zawartych umów.
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Osoba prowadząca działalność gospodarczą
Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek można złożyć:
▪ w formie elektronicznej poprzez platformę PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi lub
▪ w formie papierowej – wzór wniosku znajduje się na:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94
Gdzie i jak złożyć wniosek?
Zleceniobiorca / agent / przyjmujący zamówienie
Wniosek należy złożyć do zleceniodawcy / zamawiającego. To zleceniodawca / zamawiający przekazuje
następnie wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wzór wniosku znajduje się na: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP_C_v3.pdf/172b451714db-83b3-edb5-f179ec49a55f

Osoba prowadząca działalność gospodarczą
Jakie dokumenty należy
dołączyć do wniosku?

Do wniosku nie załącza żadnych dokumentów. Nie trzeba nawet udokumentować spadku przychodów –
ZUS zweryfikuje wysokość przychodów bezpośrednio u Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
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Zleceniobiorca / agent / przyjmujący zamówienie
1. Kopię umowy cywilnoprawnej.
2. Oświadczenia zleceniodawcy / zamawiającego:
1) o dacie zawarcia umowy cywilnoprawnej i wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy;
2) o wystąpieniu przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19 i
ograniczeniu wykonywania umowy cywilnoprawnej lub jej niedojściu do skutku;
3) o otrzymaniu od zleceniobiorcy / agenta / przyjmującego zamówienie oświadczenia:
▪ o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;
▪ w przypadku wykonywania kilku umów cywilnoprawnych – o wysokości przychodów uzyskanych
z tych umów;
4) o uzyskaniu przez zleceniobiorcę / agenta / przyjmującego zamówienie w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku przychodu nieprzekraczającego 15 595,74 zł.
UWAGA: ZUS wyszedł naprzeciw zleceniodawcom / zamawiającym, bowiem wskazane oświadczenia –
choć zgodnie ze specustawą winny stanowić załącznik do wniosku – zostały zamieszczone we wzorze
wniosku o świadczenie postojowe, a zatem nie trzeba ich dołączać w formie odrębnych dokumentów.

Wniosek można składać od dnia 31 marca 2020 roku.
Do kiedy można składać
wniosek?

Wnioski o świadczenie postojowe można składać w terminie do 3 miesięcy licząc od miesiąca, w
którym został zniesiony stan epidemii.
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ZUS przyznając świadczenie nie wydaje żadnej decyzji ani nie zawiera ze zleceniobiorcą / agentem /
przyjmującym zamówienie umowy.

Jak i kiedy dochodzi do
przyznania i wypłaty
świadczenia postojowego?

Jeżeli ZUS przyzna świadczenie, to po prostu przeleje środki na rachunek bankowy osoby prowadzącej
działalność gospodarczą / zleceniobiorcy / agenta / przyjmującego zamówienie wskazany we wniosku.
Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.
ZUS wyda decyzję tylko wtedy, gdy odmówi przyznania świadczenia (od decyzji odmownej można odwołać
się do sądu).
W specustawie nie został określony ściśle termin, w ciągu którego ZUS winien rozpatrzyć wniosek o
świadczenie postojowe. Stwierdzono jedynie, iż ZUS „wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po
wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”.

Świadczenie postojowe może zostać przyznane trzykrotnie. Wypłata po raz kolejny świadczenia
postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty
poprzedniego świadczenia postojowego, czyli w jednym miesiącu tylko jedno świadczenie.
Ile razy można ubiegać się
o świadczenie postojowe?

Za każdym razem trzeba składać odrębny wniosek. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzór wniosku o ponowne świadczenie postojowe zostanie
udostępniony w maju 2020 roku.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest złożenie oświadczenia, że sytuacja
materialna wykazana w poprzednim wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
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1. Jeśli zamieszczone we wniosku oświadczenia okażą się fałszywe – osoba uprawniona do
świadczenia, a w przypadku umowy cywilnoprawnej – także zleceniodawca / zamawiający naraża się na
odpowiedzialność karną w postaci kary pobawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (nie ma przy
tym znaczenia, czy świadczenie postojowe zostało wypłacone).
Czy z ubieganiem się o
świadczenie postojowe lub
jego otrzymaniem wiążą się
jakieś ryzyka?

Podstawa prawna

2. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na skutek świadomego wprowadzenia w błąd ZUS,
zwłaszcza poprzez zamieszczenie we wniosku fałszywych oświadczeń – osoba, która otrzymała
świadczenie będzie zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (od
dnia 18 marca 2020 roku odsetki te wynoszą 6,5%), liczonym od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu, przy czym decyzja
zobowiązująca do zwrotu świadczenia może zapaść w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono
świadczenie.
art. 15 zq, art. 15 zr, art. 15 zs, art. 15 zt, art. 15 zu, art. 15 zv, art. 15 zw, art. 15 zx, art. 15 zy, art. 15 zzzh i
art. 52m ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) – tzw. tarcza 1.0
art. 73 pkt 34 – 37 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) – tzw. tarcza 2.0

Opracowała Marlena Mejsak, aplikant radcowski
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