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Ustawa COVID-19 – świadczenie postojowe i zwolnienie ze 

składek ZUS 

Najważniejsze zmiany - świadczenie postojowe: 

• możliwość otrzymania świadczenia postojowego trzykrotnie (zamiast jednorazowo)  

• utrzymane jedynie kryterium 15% spadku przychodu, zniesienie limitu przychodu niższego 

od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Najważniejsze zmiany – zwolnienie ze składek ZUS: 

• zwolnienie z 50% składek ZUS za 3 miesiące dla firm, które zgłosiły do ubezpieczeń 

społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (pozostaje 100% zwolnienia dla mniejszych firm) 

• liczba pracowników uwzględnianych przy zgłoszeniu do ubezpieczenia obliczana bez 

pracowników młodocianych 

• zwolnienie ze składek ZUS spółdzielni socjalnych 

• utrzymane dla samozatrudnionych limitu przychodu niższego od 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w celu uzyskania zwolnienia ze składek ZUS. 

 

Zmiany w ustawie: 

Wersja z 1 IV 2020 Wersja z 17 IV 2020 

 
Art. 15zq [Świadczenie postojowe] 
1. Osobie: 

1) prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub 

innych przepisów szczególnych, zwanej dalej 

,,osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą'', 

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę 

zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej 

,,umową cywilnoprawną'' 

- przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie 

podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 

tytułu. 

 

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom 

zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli są: 

1) 

 obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

1. Osobie: 

1) prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub 

innych przepisów szczególnych, zwanej dalej 

,,osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą'', 

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę 

zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej 

,,umową cywilnoprawną'' 

- przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie 

podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 

tytułu. 

 

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom 

zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli są: 

1) 

 obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
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2) 

 posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

lub 

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w 

następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 

przestoju w prowadzeniu działalności, 

odpowiednio przez osobę prowadzącą 

pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez 

zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi 

została zawarta umowa cywilnoprawna. 

 

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje 

jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 

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 i nie był 

wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku; 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 

2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej 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 ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

2) 

 posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

lub 

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w 

następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 

przestoju w prowadzeniu działalności, 

odpowiednio przez osobę prowadzącą 

pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez 

zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi 

została zawarta umowa cywilnoprawna. 

 

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, 

jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 

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 

 

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną 

świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed 

dniem 1 kwietnia 2020 r 

2) 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 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

http://www.adwokatwedrychowska.pl/


 

 
 

Adwokat Joanna Wędrychowska – adwokatwedrychowska.pl  Strona 3 
 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

 

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną 

świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed 

dniem 1 lutego 2020 r.; 

2) 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 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

 

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie 

stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, do której mają 

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego 

podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od 

podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). 

 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

 

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie 

stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, do której mają 

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego 

podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od 

podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). 

 

Art. 15zr [Wysokość świadczenia]   
1. Świadczenie postojowe przysługuje w 

wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 

4. 

 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów 

cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z 

tytułu wykonywania tych umów 

cywilnoprawnych. 

 

1. Świadczenie postojowe przysługuje w 

wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż 

trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów 

cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z 

tytułu wykonywania tych umów 

cywilnoprawnych. 
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3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 

r. 

 

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż 

jednego świadczenia postojowego przysługuje 

jedno świadczenie postojowe. 

 

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 

r. nie więcej niż trzykrotnie. 

 

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż 

jednego świadczenia postojowego przysługuje 

jedno świadczenie postojowe. 

 
świadczenie postojowe jednorazowe Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać 

przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia 

osoby 

uprawnionej, której wypłacono świadczenie 

postojowe, o którym mowa w art. 15zu ust. 1. 

2. Wypłata po raz kolejny świadczenia 

postojowego może zostać dokonana nie wcześniej 

niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty 

świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 

15zu ust. 1. 

3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia 

postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że 

sytuacja materialna wykazana we wniosku, o 

którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie. 

 
Art. 31zo [Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne] 
1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 

lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

 

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej 

,,osobą prowadzącą pozarolniczą działalność'', 

opłacającego składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z 

obowiązku opłacania nieopłaconych należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 

lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 

lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych. 

 

1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

http://www.adwokatwedrychowska.pl/
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nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 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, o którym mowa w art. 31zp ust. 

1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 r. 

 

3. Na wniosek duchownego będącego płatnikiem 

składek zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne 

należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność, osoby z nią współpracującej i osoby 

duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania 

podlegają należności z tytułu składek ustalone od 

obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru 

tych składek. 

 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby 

wykonującej pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i 

osoby z nią współpracującej, dla której podstawę 

wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. 

 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty 

należności z tytułu składek wykazanych w 

deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany 

miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 

lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 

lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 

ubezpieczonych. 

 

1b. Na wniosek płatnika składek, będącego 

spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r 

 

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej 

,,osobą prowadzącą pozarolniczą działalność'', 

opłacającego składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

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, o którym mowa w art. 31zp ust. 

http://www.adwokatwedrychowska.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgm4toltqmfyc4njtge2dcmjwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgm4toltqmfyc4njtge2dcmbsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzzga3dqltqmfyc4njtgi2tqmztha
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1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 r. 

 

3. Na wniosek duchownego będącego płatnikiem 

składek zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne 

należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność, osoby z nią współpracującej i osoby 

duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania 

podlegają należności z tytułu składek ustalone od 

obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru 

tych składek. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby 

wykonującej pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i 

osoby z nią współpracującej, dla której podstawę 

wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. 

6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 

1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi. 
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