
Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców oraz przedsiębiorców – tarcza 
antykryzysowa.  

Wskutek epidemii COVID-19 zamknięto galerię handlową w której klient pracował w 
oparciu o umowę zlecenia. Przestał dostawać wynagrodzenie, ponieważ uzależnione było 
ono od wykonywania zlecenia. Jakie świadczenia przysługują klientowi?  

 

Czym jest świadczenie postojowe?  

Świadczenie postojowe jest jednym z rozwiązaniach zawartych w tzw. „tarczy 
antykryzysowej”. Świadczenie jest przewidziane dla wsparcia przedsiębiorców (przede 
wszystkim samozatrudnionych), a także osób pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co do 
zasady wysokość świadczenia wynosi 2080 zł.  

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?  

Świadczenie postojowe przysługuje w przypadku, gdy wskutek epidemii COVID-19 doszło do 
zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę 
(samozatrudnionego), albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi zawarta została 
umowa cywilnoprawna.  

Komu przysługuje świadczenie postojowe?  

• Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 
ustawy – Prawo Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (uwaga! 
Warunkiem jest niepodleganie pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu)  

• Osobie wykonującej umowę zlecenia, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny dotyczące zlecenia 
albo umowy o dzieło. (uwaga! Warunkiem jest niepodleganie pod ubezpieczenia 
społeczne z innego tytułu) 

Jak uzyskać prawo do świadczenia postojowego?  

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę 
zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (do której stosujemy przepisy KC w zakresie 
umowy zlecenia/ umowy o dzieło).  

Wniosek składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej 
umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy/ 
zamawiającego.  

Wniosek zawiera: 

• Dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, gdy nie nadano 
– numery PESEL i REGON, adres do korespondencji (w przypadku osób wykonujących 
umowę cywilnoprawną),  

• Wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej 
• Dane zleceniodawcy/ zamawiającego za pośrednictwem, którego składany jest wniosek  



• Podpis wnioskodawcy  
• W przypadku zleceniobiorcy/ zamawiającego, do wniosku należy załączyć kopię umów 

cywilnoprawnych oraz oświadczenie potwierdzające:  
 brak wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju  
 datę zawarcia oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej 
  uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu 

poprzedzającym, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, 
przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(ogłaszane przez prezesa GUS) 

 że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości 
uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.  

Do kiedy należy składać wnioski? 

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

Co w przypadku odmowy prawa do świadczenia postojowego? 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego ZUS wydaje w drodze decyzji. Od decyzji 
przysługuje odwołanie na zasadach określonych w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego 
dla postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.  

 

 

 


