
 

 

Szanowni Państwo, 

 

przepisy ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadziły możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia 

postojowego  – poniżej przedstawiamy w skrócie warunki: 

 

1. KOGO DOTYCZY: 

a. osób prowadzących działalność gospodarczą (czyli: działalności jednoosobowe, wspólnicy spółek 

cywilnych (chociaż przepisy na to jasno nie wskazują)) – JEŻELI: 

i. rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 

r. i jej nie zawiesili, a jej przychody wg PIT (czyli netto) uzyskane w miesiącu poprzedzający 

złożenie wniosku były o co najmniej 15% niższe od przychodów z miesiąca poprzedniego i 

ten przychód nie był wyższy niż 15 681 zł. 

ii. rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 

r. i ją zawiesili po dniu 31 stycznia 2020 roku, a jej przychody wg PIT (czyli netto) uzyskane 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 15 681 zł. 

b. wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, albo umowę o dzieło – JEŻELI: 

i. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. 

ii. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 15 681 zł. 

 

- jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę 

prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta 

umowa cywilnoprawna 

 

DODATKOWE WARUNKI: 

a. osoby te NIE PODLEGAJĄ ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, 

b. osoby te zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. osoby te są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 



2. CZEGO DOTYCZY: 

Otrzymania JEDNORAZOWEGO świadczenia postojowego maksymalnie w kwocie 2 080 zł. 

Jeżeli z umów cywilno-prawnych suma przychodów jest niższa niż 1 300 zł., to świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 

 

 

3. JAK UZYSKAĆ – na podstawie wypełnionego przez zleceniodawcę/zamawiającego wniosku RSP-C i/lub na 

podstawie wypełnionego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wniosku RSP-D złożonych:  

a. drogą pocztową 

b. drogą elektroniczną przez serwis PUE ZUS – podpis elektroniczny, ePUAP, podpis osobisty 

c. osobiście do skrzynki w ZUS 

 

Termin składania wniosków – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ZNIESIONY ogłoszony 

stan epidemii. 

 

Świadczenie postojowe wypłacane jest przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego 

przyznania i następuje wyłącznie przelewem bankowym na wskazany we wniosku rachunek płatniczy. 

 

 

UWAGA!!! 

Świadczenie postojowe jest wolne od opodatkowania podatkiem PIT i nie podlega oskładkowaniu ZUS. 

 

 

 


