
1. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS w ramach tarczy antykryzysowej? 
 

 Zwolnienie z opłacania  składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, 
firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych 

 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, 
o dzieło) 

 Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

 Ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na 
raty należności z tytułu składek 

 Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. 

 Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności 
na 3 miesiące 
 

2. Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z wsparcia? 
 

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych 
albo są traktowane jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych, bądź są płatnikami składek za innych ubezpieczonych, o ile spełniają 
określone przepisami Tarczy Antykryzysowej warunki niezbędne do przyznania pomocy. 

3. Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS? 

Przede wszystkim należy być płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosić  do ubezpieczeń społecznych 
mniej niż 50 osób. 

W przypadku  pozarolniczej działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. gdzie opłaca się składki wyłącznie na własne 
ubezpieczenia i 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. 

Jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., 
tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł 

Należy  złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 
2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się  zwolnionym z ich składania. 

4. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy pełnej miesięcznej składki jaką przedsiębiorca wykazuje 
na deklaracji za dany miesiąc? 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich 
łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany dzień albo w 
wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przedsiębiorców opłacających 
składki wyłącznie za siebie oraz osób duchownych). 

5. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą? 

 Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przedsiębiorca otrzyma jeśli: 

o Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:  
 jeżeli nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, 
który uzyskał w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku 
składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z 



marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w 
czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia, 

 jeżeli zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. 

o Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
o Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na 

terytorium RP. 

 Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przedsiębiorca otrzyma  jeśli: 

o Rozlicza  podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT. 
o Nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
o Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na 

terytorium RP. 

 O świadczenie postojowe można wnioskować trzy krotnie pamiętając o spadku przychodów o 15%. 

Wypłata kolejnego świadczenia postojowego odbywa się po złożeniu oświadczenia.  

6. Czy przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek i ubiegać się o świadczenie 
postojowe? 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego jak i ze zwolnienia z obowiązku 
opłacania składek jeżeli spełniają określone przepisami warunki do przyznania tej pomocy.  

7. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy 
cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) 

Przede wszystkim należy mieć  umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. 

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. 

Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na 
terytorium RP. 

Pierwszy raz wniosek składa zleceniodawca dołączając kopię umowy zlecenie.  

Wypłata kolejnego świadczenia postojowego odbywa się po złożeniu oświadczenia.  

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

8. Kto może wystąpić o odstąpienie od pobierania odsetek za  okres od stycznia 2020 r. 

Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek. Nie ma w tym przypadku znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, czy status firmy jako mikroprzedsiębiorcy. Ulga dotyczy sytuacji gdy składki już zostały 
opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu.  

 



 

 

 

 

 

 


