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Postojowe dla przedsiębiorcy 

doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID -19, 
nastąpiło rozpoczęcie jej prowadzenia przed 1 lutego 2020 r. i przychód z prowadzonej działalności  uzyskany w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu

poprzednim,
jeżeli nastąpiło zwieszenie prowadzenia działalności po 31 stycznia 2020 r.,

nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
zamieszkały w PL



Postojowe dla przedsiębiorcy 

w art. 15zq w ust. 4 we wprowadzeniu do
wyliczenia wyrazy „1 lutego 2020 r.”

zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020
r.”;
 



Postojowe dla przedsiębiorcy - 3.0 

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia

pozarolniczej 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;
 
 

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



Postojowe dla przedsiębiorcy - 3.0 

Przykład
 

Przedsiębiorca Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 01 lutego
2020 roku, nie zawiesił jej mimo, że w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w

prowadzonej działalności. Jest zgłoszony do ZUS, korzysta z ulgi na start i nie ma innego
tytułu do ubezpieczeń. 

Składa wniosek o świadczenie postojowe w maju. Przychód w marcu wyniósł 15 000,00 zł
natomiast w kwietniu 7 000,00 zł. 

 
Czy świadczenie postojowe zostanie mu przyznane?



Postojowe dla przedsiębiorcy -
przykład 

Czy w przypadku gdy jestem samozatrudnionym (działalność od ponad dwóch lat
prowadzona do nadal) i dodatkowo pracowałam na etat, ale zostałam zwolniona 3 kwietnia,

to czy występuje tu zbieżność ubezpieczeń, czy mogę już w maju złożyć wniosek o
postojowe?

 
 
 

Tak, w tym przypadku nie występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń i można w kwietniu złożyć
wniosek o świadczenie postojowe. 



Postojowe dla przedsiębiorcy -
przykład 

Postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
która jest jednocześnie rolnikiem, czy może złożyć wniosek ?

 
 
 

Tak. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą może
wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe z tego tytułu,

jeżeli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS
nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.



Bezzwrotna pożyczka -  pokrycie bieżących kosztów
DG 

1. Dla mikroprzedsiębiorcy (def. ustawa Prawo przdsiębiorców art. 7 ust.1 pkt1), który prowadził działalność gospodarczą
przed dniem 1 marca 2020 (TARCZA 3.0 1 kwietnia 2020)

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 
3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł.

 
4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez

Narodowy Bank Polski.
 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 
6. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 

7. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.



Bezzwrotna pożyczka 

w art. 15zzd w ust. 1 wyrazy ,,1 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami ,,1
kwietnia

2020 r.”;
 

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy

jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (tarcza 3.0 przed
dniem 1 kwietnia 2020)



Bezzwrotna pożyczka 

w art. 15zzd w ust. 1 wyrazy ,,1 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami ,,1
kwietnia

2020 r.”;
 

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy

jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (tarcza 3.0 przed
dniem 1 kwietnia 2020)



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  

Art. 31zo
- dla przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacającego składki

wyłącznie na własne ubezpieczenia jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

- należy złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
- należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z

przepisami jest zwolniony z ich składania
- umorzeniu podlegają składki niezapłacone za kwiecień i maj.  Za marzec, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 16
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

(Dz.U. z 2020 r., poz. 695), przysługuje zwolnienie także w przypadku gdy składki zostały opłacone. 
Wniosek o zwrot nadpłaty należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności składki za kwiecień. 

 
 

Należy pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone
od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru. .



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  

 
 
Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek mogą 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
z ZUS umowę 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.



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie - tarcza 3.0 zmiana planowana 

w art. 31zo:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
 
„2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2,
za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
2) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był

wyższy niż 7000 zł.



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - tarcza 3.0 - ulga na start 

- przewiduje również możliwość umorzenia składek ZUS za kwiecień i maj 2020
roku dla przedsiębiorców (o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców) opłacających ulgę na start jeżeli prowadził
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania
składek:
 
1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  (15 681 zł) albo
2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej
działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.”,



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - tarcza 3.0 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosbową działalność gopsodarczą korzysta z ulgi na start.
Opłaca składki wyłącznie za siebie. Prowadzi działalność od ponad roku. Jego przychód za
kwiecień wyniósł 17 000,00 zł natomiast dochód za luty 2020 roku wyniósł 6 000,00 zł - czy
morze złożyć do ZUS wniosek o umorzenie składek za kwiecień i maj jeśli spełnia pozostałe
warunki? 
 
 
 



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - przykład

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



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - przykład

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

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres jest zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu
składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc 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. W związku z tym ze zwolnienia z

opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, mogą skorzystać  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 z ZUS umowę 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., jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach

prawa.



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - przykład

 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 w ZUS jako płatnik przed 1 kwietnia
2020 r. Jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, to musi
również zostać spełniony warunek aby przychód w pierwszym miesiącu
wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj.
15 681 zł).



Umorzenie składek - przedsiębiorca opłacający składki
wyłącznie za siebie  - przykład

Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?
 
Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i
prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. może być zwolniony z opłacania
składek na własne ubezpieczania 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, jeżeli wspólnik
jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie, brany jest pod uwagę przychód
uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek.
Przychód ten nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
(tj. 15 681 zł).



Dołącz: Pełny dostęp do kursu Tarcza Antykryzysowa +
aktualizacja do wersji 3.0 w cenie: 

 
 

https://ewelinaduleba.pl/product/tarcza-
antykryzysowa/

https://ewelinaduleba.pl/product/tarcza-antykryzysowa/


Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba 


