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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 
 

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 
 

Na podstawie tarczy antykryzysowej 1.0. osoba prowadząca pozarolniczą działalność 

gospodarczą mogła uzyskać świadczenie postojowe, jeżeli spełniała łącznie dwa  warunki: 

1) wystąpił spadek przychodów w wysokości co najmniej 15% oraz 

2) uzyskany przychód nie przekraczał kwoty 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – 15.600 zł. 

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 znosi drugi z warunków. Obecnie obowiązuje jedynie 

kryterium spadku przychodów.  

 

II. Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną 

 

Na podstawie tarczy antykryzysowej 1.0 osobie wykonującej umowę cywilnoprawną 

świadczenie postojowe przysługiwało, gdy umowa cywilnoprawna została zawarta przed 

dniem 1 lutego 2020 r. 

Na mocy tarczy antykryzysowej 2.0 o przyznanie świadczenia postojowego po raz 

pierwszy mogą ubiegać się osoby realizujące umowy cywilnoprawne, jeśli umowy te 

zostały zawarte przed 1 kwietnia 2020 r.   

Nadal jednak obowiązuje warunek, by 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. 

 

III. Ile razy można otrzymać świadczenie postojowe? 
 

Wprowadzono możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż 

trzykrotnie i nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej 

przyznanego świadczenia postojowego. 

 

IV. Na jakiej podstawie następuje ponowna wypłata świadczenia postojowego? 

 

Ponowna wypłata świadczenia następuje na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, w 

którym należy wykazać, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o przyznanie 

świadczenia nie uległa poprawie. 
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ 
 

Pierwotnie: Przedsiębiorca był zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników 

objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu przez 

okres równy temu okresowi. 

Obecnie: Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników 

objętych umową o dofinansowanie wyłącznie przez okres, na który przyznane zostało 

dofinansowanie. 

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ STAROSTĘ KOSZTÓW PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SAMOZATRUDNIONYCH 
 

Pierwotnie:   

Przedsiębiorca był zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres 

równy temu okresowi. 

Dofinansowanie było wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest 

wypłacane. 

Obecnie:  

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie przez 

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. 

Dofinasowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Nie ma wymogu składania 

oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.  

Przy składaniu wniosku zrezygnowano z wymogu oświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu 

składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

 

POŻYCZKA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA POKRYCIE 

BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZE MIKROPRZEDSIĘBIORCY 
 

We wniosku o pożyczkę zrezygnowano z wymogu oświadczenia przez mikroprzedsiębiorcę  o 

stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Co w praktyce oznacza ta zmiana?  

Pożyczkę może uzyskać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. 
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Aktualne warunki umorzenia pożyczki: 

 

1. Złożenie wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. 

2. Prowadzenie przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy 

od dnia udzielenia pożyczki - we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca składa 

oświadcza, że spełnił ten warunek.  

Wcześniej warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki  stanu zatrudnienia w stosunku to stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 

2020 r.  

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK DO ZUS  
Zwolnienie  dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 

r. 

Wniosek do ZUS należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

 

I. Samozatrudnieni: 

 

• Działalność prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

• Utrzymany wymóg przychodu do 15 681 zł w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. 

• Zwolnienie w pełnej wysokości. 

 

II. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 

ubezpieczonych: 

 

• Zwolnieniem objęto podmioty zgłoszone jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r. 

(wcześniej wymagano zgłoszenia przed dniem 1 lutego 2020 r.), 

• Zwolnienie w pełnej wysokości. 

 

III. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia społecznego od 10 do 49 

ubezpieczonych: 

 

• Dotyczy podmiotów zgłoszonych jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r. 

• Zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych 

w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. 
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Ad. II  i III - liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych 

będących pracownikami młodocianymi. 

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią 

przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

 


