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1. Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko 
składkę zdrowotną. Czy umorzenie składek dotyczy też składki 
zdrowotnej? 

W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się także zwolnienie ze składek dla osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie 
zdrowotne.  
Do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest spełnienie następujących warunków:  

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r.; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie  
z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie  
z Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na 
dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale 
który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. 
Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności  
z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem 
upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 
przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

2. Czy jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu to czy jestem objęty 
niepłaceniem składek od lutego do kwietnia ? 

W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się  zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień  
i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne 
ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz 
Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli: 

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie  
z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).  

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Jeżeli więc złoży Pan wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., to 
będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł 
oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za okres od marca do maja 2020 r. będzie Pan 
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zwolniony z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się 
Pan trudnej sytuacji finansowej. 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie  
z Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na 
dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale 
który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. 
Oznacza to m.in., że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności  
z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem 
upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 
przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł do 
tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie 
mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

W przypadku nieopłaconej składki za m-c luty 2020 r. nie będzie ona objęta zwolnieniem. Może być 
za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest  
udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata 
prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę. 

3. Jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o bieżący miesiąc tj. marzec czy muszę 
zapłacić całą składkę miesięczną czy tylko jej część i mogę liczyć na jej 
umorzenie i nie płacenie? 

W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się zwolnienie z nieopłaconych  składek za marzec, 
kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie 
na własne ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli: 

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. 
Jeżeli  za miesiąc marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało 
tylko tą część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób deklarujących 
podstawę wymiaru składek zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich 
najniższej podstawy wymiaru.  

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie  
z Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na 
dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale 
który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. 
Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu 
składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem 
upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 
przekraczających trzy miesiące. 
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Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

4. Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy? 

Świadczenie postojowe przysługuje gdy przychód z umowy był niższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł); 

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą liczyć na świadczenie postojowe: 

 w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. tj. 2 080 zł  
(2 600x80%=2080 zł) gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł   

lub 

 w kwocie, która wynika z umowy,  gdy wynagrodzenie ujęte w jednej umowie lub kilku 
umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek 
wynosi mniej niż 50% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. - tj. do kwoty  
1299,99 zł. 

5. Prowadzę działalność i płacę jedynie składkę zdrowotną ponieważ mam 
także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe? 

Niestety nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia – 
w tym przypadku tym innym tytułem jest umowa o pracę. 

6. Czy mogę skorzystać ze świadczenia postojowego jeżeli korzystam z Ulgi na 
Start (z preferencyjnych składek)? 

Tak. O przyznaniu świadczenia postojowego decydują inne warunki. 

7. Jeśli osoba prowadząca działalność złożyła już wniosek o odroczenie 
płatności za luty, marzec i kwiecień płatności, to czy może skorzystać ze 
zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na marzec-
maj?  

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu 
składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta, a więc o ile należności nie 
zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za m-c luty 
2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. 
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8. Jak ustalać liczbę ubezpieczonych dla mikroprzedsiębiorcy? Jeśli ma się 
dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu, to czy można 
potraktować ich jako jednego pracownika? 

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji 
mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych 
płatnik zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 
2020 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy, każdy zgłoszony pracownik jest 
uwzględniany w liczbie ubezpieczonych. 

9. Czy wysokość dochodów za okres marzec maj ma wpływ na zwolnienie 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec-maj? 

Warunek wysokości przychodu (a nie dochodu) ma znaczenie wyłącznie dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenie. Jeżeli zwolnienie ma dotyczyć 
składek za okres od marca do maja 2020 r. to uwzględnia się przychód osiągnięty  
w miesiącu marcu 2020 r. Przychód uzyskany w marcu nie może być wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  
w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika.  

10. Od kiedy będą obowiązywać przepisy dotyczące Tarczy 
Antykryzysowej? 

Przepisy tarczy Antykryzysowej obowiązują od wejścia w życie ustawy. 

11. Czy z Traczy Antykryzysowej mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy? 

Tarcza antykryzysowa daje prawo do: 

1) świadczenia postojowego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby wykonujące 
umowy cywilnoprawne; 

2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez:  

 osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili działalność przed  
1 lutego 2020 r. i ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 
wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  
(tj. 15 681 zł), 

 duchownych, 

 płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r.  

3) ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 
r. bez opłaty prolongacyjnej – dla wszystkich płatników. 
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12. Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek 
przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu? 

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mimo zwolnienia 
z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

13. Jeżeli złożyłem wniosek o odroczenie terminu płatności składek, to czy 
będę mógł skorzystać także z Tarczy Antykryzysowej? 

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu 
składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały 
zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od 
należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą 
działalność gospodarczą to możesz także złożyć wniosek o świadczenie postojowe. 

14. Czy ulgi z Tarczy będą dotyczyły przedsiębiorców zarejestrowanych 
w  CEIDG, czy też w KRS?  

W tarczy antykryzysowej przewiduje się skorzystanie: 

1) ze świadczenia postojowego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby 
wykonujące umowy cywilnoprawne; 

oraz niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności skorzystanie: 

2) ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez:  

 osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili działalność przed  
1 lutego 2020 r. i ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 
wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  
(tj. 15 681 zł), 

 płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r.  

3) z ulg w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 
2020 r. bez opłaty prolongacyjnej. 

15. Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić  
o zwolnienie z opłacania składek? 

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres posiada Pan zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania 
należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie 
przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu 
przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł 
się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania 
należności z tytułu składek nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem 
upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące. 
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W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień  
31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż  
12 miesięcy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale 
zawarł do tego dnia umowę z Zakładem o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę 
realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.. 

16. Jak ustalić, czy jestem mikroprzedsiębiorcą? 

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji 
mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych 
płatnik zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 
2020 r. 

17. Czy osoby prowadzące działalność i mający tylko osobę współpracującą 
skorzysta z niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą? 

Tak, pod warunkiem, że na dzień 29 lutego 2020 r. osoba prowadząca działalność i osoba 
współpracująca były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, a działalność była prowadzona przed 1 
lutego 2020 r.   

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i dotyczy składek za okres od marca 2020 r. do maja 
2020 r.  

18. Czy w przypadku mikroprzedsiębiorców też będzie badany przychód za 
luty? 

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy mieć zgłoszonych do ubezpieczeń 
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020r. Nie ma przy tym znaczenia , czy 
ktoś jest mikroprzedsiębiorcą. Przychód jest brany pod uwagę w przypadku osób prowadzących 
pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. W tym przypadku 
przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek  
o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

19. Co z pracodawcami powyżej 20 pracowników, co powyżej 9, czy coś się 
należy? 

Tak. Skorzystanie z  ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od 
stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej. 

20. Czy wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze zwolnienia z płacenia 
składek? 

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r.  
jeżeli był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r.. Zwolnienie jest udzielane 
na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej 
sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). 
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21. Czy do limitu 9 pracowników wlicza się zleceniobiorców, 
praktykantów? 

Żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, należy na dzień 29 lutego 2020 r. mieć zgłoszonych 
do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Wlicza się zleceniobiorców i innych 
ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (także praktykantów jeżeli byli 
zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w tej dacie). 

22. Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, 
kwietnia? 

Osoby te mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli prowadziły działalność gospodarczą 
przed 1 lutego 2020 r. 

23. Czy rencistka może być zwolniona ze składki zdrowotnej? 

NIE. Zwolnienie z opłacania składek dotyczy wyłącznie płatników składek, duchownych, oraz osób, 
które prowadzą pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. 

24. Wspólnik spółki innej, niż cywilna, czy może umorzyć składki? 

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki 
partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 lutego  
2020 r. może być zwolniony z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie 
udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie 
znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z 
regulacjami UE). Dodatkowo brany jest pod uwagę przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 
r. (tj. 15 681 zł). 

25. Czy będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie 
działalności 1 marca? 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje następującą pomoc  dla płatników: świadczenie postojowe, 
zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj br. oraz ulgi (odroczenie terminu płatności albo 
rozłożenie na raty należności bez opłaty prolongacyjnej). 

Każda z tych pomocy ma określone warunki, które muszą być spełnione. 

Osoba, która rozpoczęła działalność 1 marca br. nie może skorzystać ze świadczenia postojowego ani 
ze zwolnienia z opłacania składek, gdyż warunkiem dla tych osób jest rozpoczęcie działalności przed 1 
lutego 2020 r..  

Może natomiast za marzec 2020 r. i dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu 
epidemii) skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności 
bez opłaty prolongacyjnej. 
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26. Czy ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do 
maja może skorzystać płatnik składek, który jest spółką z o.o.? 

Tak. Spółka z o.o. może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnik składek, o ile spełni 
niezbędne warunki. Jednym z ich jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020r. 

27. Z powodu sytuacji z Koronavirusem, ZUS umożliwia złożenie 
wniosku o zawieszenie płatności składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, 
że: 

 po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?  

Jeżeli zostaną spełnione wymagania dla pomocy polegającej ze zwolnienia z płacenia składek 
za okres marzec-maj br., i wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS pozytywnie, nie będzie 
konieczności opłacania składek za te  miesiące. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z 
opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzję. 

Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do 
opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. 
Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych. 

 płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym? 

Tak. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 
ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi 
współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli 
podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na 
ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi 
współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach. 

 po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego? 

Tak. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują 
prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu 
chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne 
osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz 
duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach. 

28. Czy jak płatnik złożył wniosek o odroczenie terminu płatności za 
luty to czy będzie mógł złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek za miesiące 3,4,5 ? 

Tak. W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu 
składek. Będziemy przyjmowali to, co jest korzystniejsze dla klienta, a więc o ile należności nie zostały 
zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od 
należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. 

W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się zwolnienie z opłacania należności z tytułu  
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającą 



15 
 

składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli: 

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z 
Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który 
później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to 
m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł 
na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie 
powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

29. Czy zwolnienie z ZUS będzie przysługiwało emerytom 
prowadzącym działalność gospodarczą – opłacają tylko  składkę 
zdrowotną? 

Tak. W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się także zwolnienie ze składek dla osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie 
zdrowotne.  

Do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest spełnienie następujących warunków:  

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r.; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z 
Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który 
później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to 
m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł 
na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie 
powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających trzy miesiące. 
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Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

30. Czy u osób duchownych będziemy badać przychód z poprzedniego 
miesiąca ( co jeśli ma inne zatrudnienie np.: umowa o pracę , zlecenie, 
działalność gospodarcza, służba mundurowa? 

Odp.: W tarczy antykryzysowej przewiduje się m.in. skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez duchownych będących płatnikami składek na własne 
ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Dla osób deklarujących podstawę 
wymiaru składek zwolnienie obejmuje należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla nich 
najniższej podstawy ich wymiaru. 

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

Warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych  
(z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za 
miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.  

Zatem nie będzie badany przychód z poprzedniego miesiąca nawet jeśli duchowny ma inne 
zatrudnienie np.: umowa o pracę , zlecenie, działalność gospodarcza, służba mundurowa.  

31. Czy komornik sądowy oraz twórca, artysta, osoby prowadzące 
placówki oświatowe publiczne i niepubliczne nie mające wpisu do 
CEIDG lub KRS,  mogą skorzystać z niepłacenia składek za 3,4,5  i innych 
ulg tarczy antykryzysowej? 

Tak. Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik, o ile na 
dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był 
zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Osoby te mogą skorzystać również z innych ulg 
o ile spełnią warunki do ich przyznania.  

32. Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła 
skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca? 

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie traktowana jako zleceniobiorca. 

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o 
dzieło),mogą  skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta 
przed 1 lutego 2020 r. 
Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 
2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy z których osiągnięty przychód w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc w którym złożony został wniosek o świadczeni postojowe wynosi mniej niż 50% najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia 
odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza 1 299,99 zł. 
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33. Czy jak płatnik  zawiesi  jednoosobową działalność gospodarcza będzie 
mógł wystąpić o postojowe? 

Tak. Płatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł wystąpić o postojowe, 
jeżeli: 

 - nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 

 rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i zawiesił ją nie wcześniej niż po 31 
stycznia 2020 r., 

 a przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 
Prezesa GUS dla celów emerytalnych i rentowych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
Dla wniosków składanych w kwietniu i maju kwota ta wynosi 15 595,74 zł. 

34. Czy wniosek o odroczenie może złożyć osoba, która już zawiesiła 
działalność ? 

Tak. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, o którym mowa w ustawie „tarcza 
antykryzysowa” dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. Jeżeli więc osoba, która zawiesiła 
działalność ma nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r. może wystąpić z wnioskiem o 
odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty. Do umowy zostaną naliczone odsetki za 
zwłokę na dzień złożenia wniosku, nie będzie należna opłata prolongacyjna. 

35. Czy w ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia 
wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został 
limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?  

Przychód, brany pod uwagę przy zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek jest to przychód w 
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc te przychody zaliczone 
zostaną do miesiąca, który jest badany przy udzieleniu ulgi lub ustalaniu prawa do świadczenia 
postojowego to należy je uwzględnić we wniosku.  

36. Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku mogę złożyć w 
kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu 
przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu 
przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego 
za ten miesiąc?  

Tak, wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za okres 
kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany tylko przychód osiągnięty w 
pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie, w tym przypadku będzie to przychód 
osiągnięty w kwietniu. Zwolnienie będzie dotyczyło kwietnia i maja. 

37. Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w 
zwolnieniu z obowiązku składkowego?  

Nie, zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innych świadczeń 
wynikających z ustawy „tarcza antykryzysowa”. Należy jednak, w tych urzędach ustalić, czy w 
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przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek są możliwe dotacje, o których mowa w 
pytaniu.  

38. Czy forma opodatkowania ma znaczenie przy ubieganiu się o 
zwolnienie z obowiązku składkowego (np. ryczałt)?  

Nie, forma opodatkowania nie ma tu znaczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może 
dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli zostaną spełnione określone ustawą 
warunki.   

39. Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności 
na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie 
takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na 
rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek 
budżetowych?   

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują również 
zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy 
jednostek budżetowych – o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie 
dołączona kopia, skan umowy.  

40. Czy zwolnienie z obowiązku płatniczego dotyczy również 
przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w 
związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą 
działalności?  

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za 
który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (15 681 zł). 

41. Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało 
płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte 
układem ratalnym)?  

Świadczenie  postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli: 

 -nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 

 rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., 

 a przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS dla celów emerytalnych i rentowych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dla 
wniosków składanych w kwietniu i maju kwota ta wynosi 15 595,74 zł. 

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna. 
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42. Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od 
grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku składkowego?  

Tak, jeżeli  spełni warunki określone w ustawie.  

Czy to z automatu będzie że płatnik nie będzie opłacał składek? 

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem 
zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z 
wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące 
podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje 
płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest 
osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo przychód w pierwszym miesiącu za który jest 
składany wniosek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (15 681 zł). 

43. Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy może od razu przez 3 
miesiące nie opłacać składek? 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć 
jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć 
dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). 
Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 
30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy 
wydaje decyzje. 

44. Osoba prowadząca działalność podlega tylko do ubezpieczenia 
zdrowotnego (wykonuje umowę o pracę na kwotę co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia), z tytułu prowadzenia działalności nie 
spadły obroty, natomiast osoba chce skorzystać ze zwolnienia ze 
składki zdrowotnej?  

Tak. W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się także zwolnienie ze składek dla osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie 
zdrowotne.  

Do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest spełnienie następujących warunków:  

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r.; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z 
Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 
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31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który 
później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to 
m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł 
na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie 
powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

45. Czy jak osoba zawiesi działalność 1 kwietnia, to będzie mogła się starać 
ze zwolnienia ze składek za marzec, osoba wykonuje taką formę 
działalności, że nie osiąga przychodów w związku z epidemią? 

Tak. Co do zasady w tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli 
działalność przed 1 lutego 2020 r. zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to 
może złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec.  

46. Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się w formie karty 
podatkowej i pyta się czy będzie jej przysługiwało zwolnienie ze 
składek? 

Tak, jeśli spełnia warunki określone przepisami. Zwolnienie przysługuje: 

 płatnikom składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 
ubezpieczonych i byli zgłoszeni do ZUS przed 1 lutego 2020 r. Zwolnieniu podlegają nieopłacone 
należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej, 

 płatnikom będącym osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacającym składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. 
Zwolnieniu podlegają nieopłacone składki pod warunkiem, że uzyskany przychód w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 
2020 roku (15 681 zł),  

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie  
z Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na 
dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale 
który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. 
Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu 
składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem 
upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 
przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   



21 
 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

47. Od kiedy można składać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania 
składek? 

Wniosek RDZ jest już udostępniony na stronie zus.pl. oraz PUE i można go składać od 1.04.2020 r.  

48. Jeżeli płatnik likwiduje działalność (np. 16.III.2020), czy może złożyć 
wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca 
marca? 

Tak. Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia 
wniosku. Jeżeli  za marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało 
tylko tą część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób deklarujących 
podstawę wymiaru składek zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich 
najniższej podstawy wymiaru.  

49. Czy jeśli płatnik jest na zasiłku chorobowym, może wystąpić z 
wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek? 

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za 
który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (15 681 zł). 

50. Osoba na macierzyńskim do 5 kwietnia – prowadzi działalność, czy 
będzie mogła skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj? 

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za 
który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (15 681 zł). 

51. Czy spółka Z o.o. będzie mogła się ubiegać o ulgę umorzenia składek, 
ewentualnie dopłat dla pracowników? 

Tak. Płatnik będący Spółką z o.o. może skorzystać ze zwolnienia opłacania składek o ile ma 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020r. i 
prowadziła działalność przed 1 lutego br. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i dotyczy 
składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r.  

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z 
Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który 
później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to 
m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł 
na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie 
powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających trzy miesiące. 
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Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r 

52. Czy do mikroprzedsiębiorstw należą pracownicy zatrudnieni TYLKO na 
umowę o pracę czy również tacy zatrudnieni na umowę o dzieło oraz 
tacy, którzy wystawiają Faktury VAT? 

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji 
mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych 
płatnik zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 
2020 r. 

53. Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 600 zł NETTO czy BRUTTO? I 
w tym przypadku przez jaki okres czasu nie muszą płacić ZUSu?" 

Brutto bo jest to przychód. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 
o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zwolnienie 
udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.   

54. Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolnieni ze składek mogą być każdy 
ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 
pracowników)? 

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
opłacająca składki na własne ubezpieczenie (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz 
spółka o ile zgłosiła do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych. 

 

55. Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o umorzenie 
składek/postojowe w imieniu płatnika? 

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy 
antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na 
warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za 
pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.  Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż 
zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku 
przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. 

Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to taki wniosek o świadczenie 
postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo. 
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56. Czy umorzony w ramach tarczy okres składek będzie okresem 
podlegania do ubezpieczeń (społeczne – w tym chorobowe, 
zdrowotne)? 

Tak. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z 
nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli 
podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na 
ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi 
współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach, przy czym zwolnienie 
obejmuje należności z tytułu składek obliczone od obowiązującej dla tych osób najniższej podstawy 
ich wymiaru. 

57. Czy w placówce będzie można pobrać nowe druki umorzeniowe 
(klienci informują, że nie mają drukarki)? 

Druki są do pobrania ze strony internetowej www.zus.pl  

58. Czy jeśli osoba prowadząca działalność ma zgłoszonego na ZCNA 
członka rodziny, to czy przy umorzeniu, w ramach tarczy, członek 
rodziny zachowa prawo do świadczeń? 

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń. 

59. Czy podstawy wymiaru i składki powinny być wykazywane w 
dokumentach rozliczeniowych w przypadku umorzenia? 

Tak. Warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów 
rozliczeniowych na dotychczasowych zasadach (z wyłączeniem płatników za których dokumenty 
sporządza ZUS). 

60. Czy świadczenie postojowe będzie płacone za każdy miesiąc trwania 
stanu epidemii, jeżeli będą spełnione warunki, czy jest to świadczenie 
jednorazowe ? 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami świadczenie postojowe jest wypłacane jednorazowo. 

61. Prawo do świadczenia postojowego mają osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty 
podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku Vat – czy warunkiem 
jest rozpoczęcie działalności przed 1.02.2020? 

Tak. Warunkiem do świadczenia postojowego jest rozpoczęcie działalności przed 1.02.2020. 

 

http://www.zus.pl/
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62. Czy w ramach specustawy przedsiębiorca, który rozpoczął 
jednoosobową działalność 26.02.2020 i opłaca tylko składkę 
zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym będzie mógł 
skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej w ramach 
specustawy? 

Nie. Co do zasady w tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli 
działalność przed 1 lutego 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 26.02.2020 za 
marzec oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest 
skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez 
opłaty prolongacyjnej. 

63. W przypadku zwolnienia ze składek ZUS z powodu pogorszenia sytuacji 
przez koronawirus, w mikroprzedsiębiorstwie zatrudniających do 9 
pracowników, wlicza się osobę prowadzącą działalność, zatrudnionych 
zleceniobiorcy czy tylko osoby na podstawie umowy o pracę? 

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy mieć zgłoszonych do ubezpieczeń 
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020r. Nie ma znaczenia z jakiego tytułu 
osoby te zostały zgłoszone do ubezpieczeń. 

64. Jakie są wymogi, aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS lub 
zawiesić działalność gospodarczą? 

Zwolnienie przysługuje: 

 płatnikom składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 
ubezpieczonych i byli zgłoszeni do ZUS przed 1 lutego 2020 r. Zwolnieniu podlegają nieopłacone 
należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej, 

 płatnikom będącym osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacającym składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. 
Zwolnieniu podlegają nieopłacone składki pod warunkiem, że uzyskany przychód w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 roku (15 681 zł),  

 duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia. 

Dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnienie obejmuje należności z tytułu składek 
ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy ich wymiaru. 

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Warunkiem zwolnienia z 
opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem 
płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające 
zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.  

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. 
ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. 

Jeśli chodzi o zawieszenie działalności gospodarczej, to przepisy Tarczy antykryzysowej nie zmieniły 
zasad w tym zakresie.  
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65. Jaką pomoc można uzyskać po utracie zatrudnienia w ramach tarczy 
antykryzysowej? 

W tej sprawie należy zwrócić się do właściwego urzędu pracy. 

66. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą założoną w maju 
2018 roku. Początkowo płaciłem "mały zus" w ramach konstytucji 
biznesu, aktualnie płacę "tani zus" wraz ze składkami zdrowotnymi. 
Czy dobrze rozumiem iż jeśli mój przychód w marcu 2020 roku nie 
przekroczył 15600 zł przychodu - to przez najbliższe 3 miesiące nie 
muszę opłacać składek ZUS? Czyli nie robię przelewy na ZUS w 
kwietniu, maju i czerwcu 2020? Czy muszę złożyć jakieś wnioski w tej 
sprawie? Dotychczas regularnie opłacałem składkę zdrowotną. Czy ta 
przerwa 3 miesięczna spowoduje że utracę zdrowotne ja lub moja żona 
w razie choroby (żona jest bezrobotna i jest dopisana do mojego 
ubezpieczenia)? 

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje min. płatnikom będącym osobami prowadzącymi 
pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli działalność 
była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Zwolnieniu podlegają nieopłacone składki pod warunkiem, że 
uzyskany przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).  

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek RDZ do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz konieczne 
jest  złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 
chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania. 

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać: 

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb) 

 za pośrednictwem poczty, 

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

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w 
związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik 
xls 43kb) 

Wniosek zrealizujemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów 
rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (w 
przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we 
wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania 
wniosku.  

Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDZ.doc/363531c2-5f99-a48b-c711-b5f8235983ac
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
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nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli 
podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na 
ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi 
współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach. Poinformujemy Cię o 
zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydamy decyzję. 

Ze zwolnienia nie mogą skorzystać płatnicy, którzy opłacają tylko składkę zdrowotną w ramach tzw. 
ulgi na start (art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców.  

 

67. Czy należy mi się zwolnienie z płacenia składek w związku z zaistniałą 
sytuacją, dodam że prowadzę działalność gospodarczą w miejscu 
zamieszkania rodziców a od 21.03 do 04.04 rodzice są na kwarantannie 
domowej i ja w tym czasie nie mogę prowadzić działalności 
gospodarczej a po dzisiejszych zaostrzeniach jakim jest zakaz 
wychodzenia z domu nie wiem co dalej będzie i w mojej branży 
miesiące grudzień, styczeń, luty jest zastój dopiero od marca są lepsze 
zarobki, a w programie rządowym w marcu musi być zarobek mniejszy 
o 50% niż w lutym co jest nie realne w moim przypadku jeżeli sytuacja 
się nie poprawi to w kwietniu zostanę bez zarobku proszę o jakieś info. 

W przepisach Tarczy antykryzysowej przewiduje się zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek 
za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającą składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe, ubezpieczenie 
zdrowotne,  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli: 

 działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r; 

 przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Brak przychodu spełnia 
ten warunek.  

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.   

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z 
Komunikatem Komisji pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który 
później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to 
m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł 
na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie 
powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczających trzy miesiące. 

Zakład w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.   
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Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z 
Zakładem do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  
będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. 

 

68. Obecnie pracuje dla jednej firmy a mój stosunek zatrudnienia to 
umowa zlecenie, która kończy mi się wraz z końcem miesiąca marca. 
Miałem od Kwietnia podpisać nową lecz firma dla której wykonuje 
usługę stwierdziła "że nie możemy z panem podpisać nowej umowy z 
powodów obecnej sytuacji epidemiologicznej i musimy ciąć koszta. Czy 
w takiej sytuacji mogę starać się o zasiłek od zusu z pakietu 
antykryzysowego, bo szczerze trochę ciężko będzie w maju zapłacić 
rachunki i kredyt za mieszkanie jak nie znajdę nowej pracy. 

Prawo do świadczenia postojowego mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa 
zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 
lutego 2020 r. 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane.  

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o 
świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych 
umów.  

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  

69. Piszę z zapytaniem odnośnie wypłaty z ZUS gwarantowanego 
świadczenia miesięcznego. Wynagrodzenie za pracę na podstawie 
umowy zlecenie, za luty otrzymałem dopiero w marcu, natomiast część 
przepracowaną w marcu otrzymam dopiero na początku kwietnia. Z 
uwagi na przepracowane godziny, będzie to kwota mniejsza niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia netto - poniżej 1000zł.  

1. w sytuacji gdy otrzymałem w marcu wynagrodzenie za luty ( dwa przelewy) oraz trzeci 
przelew  w marcu za wynagrodzenie marcowe, (3 przelewy dwa za luty trzeci za marzec - 
pracodawca spóźniał się z wypłaceniem wynagrodzenia) - czy w takiej sytuacji również mogę 
wnioskować? 
2. Druga sytuacja, otrzymuję wynagrodzenie w marcu za luty oraz w kwietniu za marzec - to 
w kwietniu w kwocie jak powyżej - wtedy raczej na pewno mogę wnioskować, ale dopiero w 
maju?  

Jak rozumiem chodzi o świadczenie postojowe.  
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Prawo do świadczenia postojowego mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa 
zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 
lutego 2020 r. 
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane.  
W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o 
świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń uzyskanych 
z tych umów.  
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w kwietniu i maju jest to kwota 15 55,74 zł). Przy 
ustalaniu wysokości przychodu stosuje się przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i 
ważny jest przychód osiągnięty w danym miesiącu bez względu na to jakiego okresu dotyczyła 
otrzymana wypłata.   
Jeśli w obu przypadkach będą spełnione wskazane warunki to może Pan złożyć wniosek. To od Pana 
zależy, kiedy złoży Pan wniosek. Wniosek (RSP-C) jest już dostępny na stronie zus.pl oraz PUE i może 
go Pan złożyć od 1.04.2020. Może on być złożony do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od 
miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  

 

 


