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P O S T Ó J



 osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia,
inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje

się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), 
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (osoba fizyczna

prowadząca działalność jednoosobową, wspólnik spółki cywilnej

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego zasady ogólne:



UWAGA! Świadczenie
postojowe zostanie przyznane

o ile przestój powstał w
następstwie COVID - 19



Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w
rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców  

- świadczenie postojowe w kwocie 2080,00 zł jednorazowa wypłata świadczeń 
- działalność gospodarcza rozpoczęta przed 1  kwietnia 2020 r. (nie zawieszona)- przychód uzyskany w miesiącu przed

miesiącem, złożeniem wniosku o świadczenie postojowe:był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanym w
miesiącu poprzedzającym, np wniosek złożony w kwietniu porównujemy przychody z marca w stosunku do lutego)

 - działalność rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 roku ale zawieszona po 31 stycznia 2020 roku nie ma już dodatkowych
warunków przychodowych,

- brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
- adres zamieszkania na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na

terytorium RP
- przestój w działalności (albo np. zamknięcie lokalu jak np. salony fryzjerskie lub spadek klientów = spadek

przychodów) 
- jeżeli wsytąpił zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego to można skorzystać tylko z jednego

świadczenia
- wniosek składany do ZUS przez przedsiębiorcę RSP-D - złożyć wniosek - max w ciągu 3 miesięcy od dnia zniesienia

pandemii 
 - z tego śwadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji 

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł należy się:- osobie rozliczającej się kartą podatkową, mającą status podatnika
VAT zwolnionego- nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń- adres zamieszkania na terytorium Polski i jest

obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP (nie ma warunków przychodowych)



Ile razy można skorzystać ze świadczenia i na jakich
warunkach 

- można skorzystać 3 razy ze świadczenia, ale UWAGA wypłata każdego
kolejnego świadczenia następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym
po misiącu w którym dokonano wypłaty świadczenia (przedsiębiorca składa

do ZUS oświadczenie, że sytuacja nie uległa zmianie, przy skorzystaniu po raz
kolejny ze świadczenia)



W jaki sposób mogę złożyć wniosek?
 
 
 

Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe wniosek RSP-D
w formacie w materiałach do pobrania. 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.Można go przekazać:
 drogą elektroniczną przez PUE ZUS 

 pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)



Kiedy będzie wiedzieć, że świadczenie jest przyznane?

ZUS skontaktuje się w przypadku niejasności e-mailem lub telefonicznie.W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie postojowe zostanie przekazane na

wskazane na konto.



Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?
Tak, decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz

udostępniona na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem
poczty. Można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania

Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się pisemnie w
terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.



Pan Iks prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego, nie
podlega pod inny tytuł do ubezpieczeń społecznych - tylko z działalności. 

Działalność prowadzi od 2018 roku. Ze względu na zagrożenie
epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020
r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.W marcu
2020 r. osiągnął przychód w wysokości 5 000,00 zł a w lutym 9 000,00 zł 

 
Pan Iks otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.



Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy
cywilnoprawne



UWAGA! Należy się w przypadku, gdy zleceniobiorca
lub wykonawca dzieła zawarł umowę cywilnoprawną i

umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło
ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w

prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. W
takim przypadku występuje się z wnioskiem do ZUS za
pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego o

jednorazowe świadczenie finansowe.



osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) zawartą przed 1 kwietnia 2020, 

suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie
postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów (np. wynagrodzenie za marzec z umowy zlecenie wyniosło 1200 zł zostanie
przyznane świadczenie w wysokości 1200,00 zł, jeżeli będzie powyżej minimalnego czyli, np. 1500,00 zł to świadczenie zostanie

przyznane w wysokości 2080,00 zł)
przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie

postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

adres zamieszkania na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP
nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Kto może wnioskować



W jakiej wysokości należne jest świadczenie?
Jednorazowe świadczenie należy się w wysokości

2080,00 zł, ale uwaga jeżeli jednak suma przychodów z
umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym

miesiąc, w którym został złożony 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.



Jak złożyć wniosek?
 

To zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o
świadczenie postojowe (RSP-C) - wzór w materiałach do pobrania.
Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia, że

zleceniobiorca lub wykonawca dzieła nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli została zawarta więcej niż 1 umowa cywilnoprawna, każdy
zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej

umowy.



W jakim terminie złożyć wnioski o postojowe?
 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do
ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w

którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.



drogą elektroniczną przez PUE ZUS 
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na

dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W jaki sposób przekazać wniosek do ZUS?
 

UWAGA Do wniosku musi zostać dołączona kopia
umowy cywilnoprawnej.



Przyklad Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 28
stycznia 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny „Nasza dzielnica”. Zgodnie z umową,

po odbiorze filmu, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14 000  zł. Ze względu na
zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od umowy 15 marca 2020 r. Pan Olaf, za

pośrednictwem zamawiającego, złożył 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek  o świadczenie
postojowe. Pan Olaf otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080

zł, bo:umowa o dzieło została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,określone w umowie
wynagrodzenie jest wyższe od 1 300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).



Odpowiadając na pytania nie ma w ustawie mowy o
tym by korzystanie z wyżej omawianego postoju
wykluczało możliwość skorzystania z umorzenia

składek z ZUS. 



Dziękuję za uwagę
 

Ewelina Dulęba 


