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TARCZA ANTYKRYZYSOWA | WSPARCIE ZUS 
 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 
z 2020 r., poz. 568). Ustawa wchodzi w skład tzw. „tarczy antykryzysowej”, 
tj. pakietu ustaw, które mają mieć na celu głównie ochronę zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w Państwa firmach. 

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Komu przysługuje zwolnienie ze składek? 
 
Prawo uzyskania zwolnienia ze składek przysługuje: 
 
1) płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 
składek przed dniem 1 lutego 2020 r.; 
 

2) płatnikowi składek, będącemu 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), opłacającemu 
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne, 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 nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 
2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15 681 zł); 
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3) duchownemu będącemu płatnikiem składek. 
 

! Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej 

sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek 
pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. 

W jakim zakresie przysługuje zwolnienie? 
 
Płatnika, o którym mowa w pkt 1, 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. 
Płatnika, o którym mowa w pkt 2, 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. 
Duchownego, o którym mowa w pkt 3, 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. 

 

Formalności 
 
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek 
należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z 
tytułu składek (formularz RDZ dostępny na stronach internetowych ZUS) 
 
Wniosek o zwolnienie można złożyć: 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

• za pośrednictwem poczty, 

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z 
pracownikiem ZUS) 

 
Do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję 
Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01). 
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Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie 
terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek 

Komu przysługuje ulga? 
 
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i 
pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi 
działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać 
także samozatrudnieni. 

 

Jakie są korzyści? 
 
Ulga przeznaczona jest dla wszystkich płatników składek. W przypadku złożenia 
wniosku przed terminem płatności składek płatnik nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z ulgą. Wniosek złożony po terminie opłacania składek powoduje 
naliczenie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. 

Formalności 
 
Aby skorzystać z ulgi należy złożyć do ZUS wniosek o ulgę (formularz RDU 
dostępny na stronach internetowych ZUS) 
 
Wniosek o zwolnienie można złożyć: 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

• za pośrednictwem poczty, 

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z 
pracownikiem ZUS) 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 
 
Świadczenie postojowe jest świadczeniem przeznaczonym dla osób 
samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Wypłaca je ZUS co do zasady w wysokości 2 080 zł. 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. 
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! Kwota świadczenia jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, ze świadczenia 

postojowego nie dokonuje się egzekucji i potrąceń. 
 

Komu i kiedy przysługuje świadczenie postojowe? 
 
Świadczenie postojowe przysługuje: 

 
1) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo Przedsiębiorców lub innych przepisów 
szczególnych; 

2) osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o 
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło; 

 
– w razie, gdy nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

 
Istotne jest, że dla uzyskania świadczenia postojowego musi zostać spełniona 
przesłanka, polegająca na zamieszkiwaniu na terytorium Polski, zaś wyżej 
wskazane osoby muszą być: 

 
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
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. 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe? 
 
W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo Przedsiębiorców (tzw. samozatrudniony) otrzyma ona 
świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł, jeśli: 
 
1) rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (i nie 

zawiesiła działalności) i przychód, który uzyskała w miesiącu przed 
miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe: 

a) był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu 
poprzedzającym, 

b) nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa 



 R A D E K  ·  G R Z A N K A  
                ______________    KANCELARIA  ADWOKACKA    ______________ 
 

GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

 
2) rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale 

zawiesiła ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskała w miesiącu przed 
miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie 
przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku, 

3) nastąpił przestój w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej w związku 
z wystąpieniem COVID-19. 

 

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza podatek kartą 
podatkową oraz jest zwolniona z opłacania podatku VAT, to wówczas przysługuje 
jej świadczenie postojowe w wysokość 1 300 zł. 
 
W przypadku osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną 
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło otrzyma ona świadczenie 
postojowe na następujących warunkach: 
 
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r., 
2) 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.) – wówczas świadczenie postojowe przysługuje takiej osobie w 
wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów, 

3) 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 z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku, 

4) osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie może wykonywać umowy 
cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu 
działalności. 

 

Formalności 
 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii w ZUS 
wniosek na formularzu RSP-D. 
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Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o 
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło składa oświadczenie 
zamawiającemu lub zleceniodawcy o tym, że osoba nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. 
Zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie 
postojowe (RSP-C). 
 
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w 
terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan 
epidemii. 
Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek: 
o drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
o drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 
o za pośrednictwem poczty, 
o osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z 

pracownikiem ZUS). 
 
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy (umów) cywilnoprawnych. 

 
  

Czy możemy Państwu pomóc? 
 
W razie jakichkolwiek pytań związanych z rozwiązaniami zawartymi w tzw. tarczy 
antykryzysowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Pozostajemy do 
Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z rozwiązaniami 
pomocowymi przewidzianymi w związku z wystąpieniem COVID-19. 

 

Nasza Kancelaria 
 

Radek-Grzanka Kancelaria Adwokacka 
ul. Roosevelta 8, bud. SEPIA OFFICE p.III 
OFF Piotrkowska Center 
90-056 Łódź 
tel. 42 636 60 09 
mail: sekretariat@radek-grzanka.pl 

 


