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Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 

Zgodnie z ustawą osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów 
szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”, przysługuje 
świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

Wyjaśnienie: jeżeli przedsiębiorca - osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
gospodarczą jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu 
podlega ubezpieczeniom społecznym, to nie może ubiegać się o świadczenie postojowe. 

Warto zwrócić uwagę: zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa 
się:  

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;  

2) twórcę i artystę;  

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody 
są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych;  

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, 
komandytowej lub partnerskiej;  

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę 
lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1148, z późn. zm.). 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli są:  

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub  

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub  

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? 

Gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, 
odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Przestój w prowadzeniu działalności: 

2 sytuacje: 

1) osoba nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz: 

- przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;  

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ——> 15 681 zł 

Przychód ———> W przypadku podatników, zobowiązanych do opłacania VAT, 
przyjmuje się wartość przychodu netto tj. kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub 
usług pomniejszona o podatek VAT.  

Wyjaśnienie: Aby przedsiębiorca mógł w maju złożyć wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia postojowego, to jego przychód w kwietniu musiałby być o co najmniej 15% 
niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym czyli w marcu i nie może 
być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca składa wniosek o postojowe w maju 

Warunki:

przychód uzyskany w kwietniu jest o co najmniej 15% niższy niż w marcu i nie jest 
wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Przedsiębiorca składa wniosek o postojowe w kwietniu

Warunki:

przychód uzyskany w marcu jest o co najmniej 15% niższy niż w lutym i nie jest wyższy 
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
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Przykład z oficjalnej strony ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-
gospodarcza/2551468 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 
2020 r. oraz 

- przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ——> 15 681 zł 

Przychód ———> W przypadku podatników, zobowiązanych do opłacania VAT, 
przyjmuje się wartość przychodu netto tj. kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub 
usług pomniejszona o podatek VAT.  

Wyjaśnienie: Aby przedsiębiorca który zawiesił działalność gospodarczą po dniu 
31.01.2020 r. mógł w maju złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego, 
to jego przychód w kwietniu nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia.
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Wymogów, o których mowa powyżej, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży 
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Przykład z oficjalnej strony ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-
gospodarcza/2551468

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 
w 2020 r. 

80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę —- > 2080 zł 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy 
dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która 
korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. 

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno 
świadczenie postojowe. 
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Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną 
umowę o świadczenie usług 

Zgodnie z ustawą osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o 
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną” 
przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 
tytułu. 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli są:  

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub  

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub  

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 
przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została 
zawarta umowa cywilnoprawna. 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

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

2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 
wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

6

http://www.brodniccy.pl


Kancelaria Prawna Brodniccy www.brodniccy.pl

Wyjaśnienie: Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia postojowego jest 
możliwe np. w kwietniu jest możliwe, o ile w marcu przychód z umowy cywilnoprawnej 
nie był wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ——> 15 681 zł 

Przychód ———> W przypadku podatników, zobowiązanych do opłacania VAT, 
przyjmuje się wartość przychodu netto tj. kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub 
usług pomniejszona o podatek VAT. 

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

jeżeli: 

suma przychodów z umów cywilnoprawnych    <    50% minimalnego wynagrodzenia 

     1200 zł          <    1300 zł 

to: 

świadczenie postojowe = suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 
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Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego 

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, zwanej dalej „osobą 
uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan 
epidemii.  

Wniosek można złożyć: 

•  drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

• za pośrednictwem poczty,  

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem 
odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu 
ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. 

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek 
płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

ZUS poinformuje płatnika o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Jeżeli płatnik posiada 
profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, to informacja zostanie udostępniana 
wyłącznie na tym profilu. 

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 
31zo, następuje w drodze decyzji, od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia 
wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, o której mowa w ust. 1, 
przysługuje odwołanie. 
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Nienależnie pobrane świadczenie postojowe: 

- obowiązek zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 

- świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 
świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;  

- wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.  

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje 
się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe. 

Wniosek poza danym dotyczącymi osoby uprawnionej powinien zawierać: 

• oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające: 

a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 
świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

b) przestój w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3, 

c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe 
przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 
ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; 

d) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego; 

Ponadto zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku: 

• oświadczenie potwierdzające: 

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu 
przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3, 

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego 
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 
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d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych 
umów cywilnoprawnych; 

oraz kopię umów cywilnoprawnych. 
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Instrukcja przesyłania wniosku drogą elektroniczną 

Dotyczy osób, które mają konto w systemie teleinformatycznym ZUS


Wniosek o świadczenie  

1. należy wejść się na stronę ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi i zalogować się:

 
2. wybrać sposób logowania: 

- przez profil zaufany, 
- kwalifikowany podpis elektroniczny, 
- bankowość elektroniczną 
- ewentualnie utworzyć konto klikając w Zarejestruj się. 

3. W naszym przykładzie wybieramy „Zaloguj przez profil zaufany” 
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4.   Po zalogowaniu klikamy w zakładkę Płatnik:

 

5. Z bocznego menu (po lewej stronie) wybieramy zakładkę Dokumenty i Wiadomości – 
[Dokumenty robocze]  

6. Klikamy w przycisk Utwórz nowy - wniosek RDZ można wybrać z listy dostępnych 
dokumentów, zaznaczamy go i klikamy w Utwórz dokument: 
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5. Na ekranie wyświetli się formularz. Część danych powinna zostać automatycznie uzupełniona. 
Jeżeli takie dane jak adres korespondencyjny, dane teleadresowe nie uzupełniły się, to należy je 
wpisać. 

W formularzu :  

należy wskazać numer rachunku bankowego lub wybrać z listy. 

w sekcji II należy wybrać Formę opodatkowania w roku 2020. Jeśli jako formę 
opodatkowanie wybrano: 

• kartę podatkową i zwolnienie z opłacania podatku VAT – przejdź do wypełnienia 
sekcji V, 
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• pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z 
opłacania podatku VAT – należy przejść do wypełnienia odpowiednio sekcji III 
albo IV.  

sekcję III należy wypełnić, jeśli nie zawieszono prowadzenia działalności gospodarczej 

 

sekcję IV należy wypełnić, jeśli zawieszono prowadzenie działalności gospodarczej 

 

sekcja V [Oświadczenie] 

 

6. Na koniec należy wybrać przycisk SPRAWDŹ - system wskaże ewentualne braki przy 
wypełnianiu wniosku lub błędy. Po czym wniosek należy ZAPISAĆ. 

7. Osoby, które wypełniły blok pierwszy lub drugi do wniosku muszą załączyć załącznik. 
Kliknij [Dodaj załączniki] wybierz z dysku zapisany plik i dołącz do wniosku RDZ.  

8. Na koniec należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ. 
14
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Wniosek można wysłać elektronicznie za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub podpisu osobistego (e-dowodu). 
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