
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0 

Poradnik dla przedsiębiorców 
niezatrudniających pracowników 
(samozatrudnieni) 
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PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW 

 

I. Zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r. 

1. Komu przysługuje? 

• mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.; 

• o ile przychód z działalności mikroprzedsiębiorcy w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek nie był wyższy niż 15 681,00 zł. Informację o wysokości przychodu 

umieszcza się we wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS; 

• zwolnienie przysługuje również, jeżeli przedsiębiorca uiścił składkę ZUS za marzec 

2020 r.; 

• przedsiębiorcom, którzy przesłali do ZUS deklaracje rozliczeniowe/imienne raporty 

miesięczne o wysokości składek należnych za marzec, kwiecień oraz maj 2020r. do 

dnia 30 czerwca 2020 r., chyba, że są zwolnieni ze składania dokumentów 

rozliczeniowych; 

• przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem 

należności z tytułu składek ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy, chyba, że do  

31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zawarł z ZUS umowę o rozłożenie należności  

z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje; 

• UWAGA! Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy 

korzystają z Ulgi na start. 

2. Jak złożyć wniosek?  

• wniosek należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.; 

• wniosek wraz z załącznikiem można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie zakładając 

konto na portalu PUE-ZUS; 

• właściwe formularze to wniosek RDZ oraz załącznik do wniosku RDZ. Formularze są 

dostępne na stronie: www.zus.pl; 

 

http://www.zus.pl/
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3. Kiedy można spodziewać się decyzji ZUS? 

• decyzja ZUS w przedmiocie zwolnienia z opłacania składek powinna zostać wydana 

w terminie 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych 

raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku  

o zwolnienie z opłacania składek (tj. za maj 2020 r.), wobec czego pierwszych decyzji 

w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS należy spodziewać się najwcześniej  

w lipcu 2020 r.  

• od decyzji odmownej przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia wniosku do 

Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

II. Świadczenie postojowe  

1. Komu przysługuje? 

Mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r., o ile spełni 

wszystkie poniższe warunki: 

• w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalność 

(tj. obniżenia przychodu z działalności gospodarczej o co najmniej 15%); 

• nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; 

• nie zawiesił prowadzenia działalności i jego przychód uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 

15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub 

zawiesił prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r.  

Wyjaśnienie praktyczne: 

Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek w kwietniu 2020 r. to przychód w marcu 2020 r. musi być 

niższy o 15% od przychodu osiągniętego w lutym 2020r.  

2. Jaka jest wysokość świadczenia oraz za jaki okres świadczenie zostanie przyznane? 

• zasadniczo, przedsiębiorcom przysługuje świadczenie w wysokości 2080,00 zł brutto 

(80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) z zastrzeżeniem,  

że przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnieni  
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z opłacania podatku VAT przysługuje świadczenie w kwocie 1 300,00 zł brutto (50% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę); 

• świadczenie postojowe może zostać przyznane trzykrotnie; 

• ponowne przyznanie świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia 

przedsiębiorcy, że sytuacja materialna nie uległa poprawie; 

• Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać kolejną wypłatę 

świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie  trzykrotnie. 

3. Jak złożyć wniosek? 

• wniosek należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy liczonych od 

miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii1; 

• wniosek można złożyć tradycyjnie, w formie papierowej za pośrednictwem poczty 

bądź poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki oddawczej ZUS lub elektronicznie 

zakładając konto na portalu PUE-ZUS; 

• właściwy formularz to wniosek RSP-D. Formularz jest dostępny na stronie: 

www.zus.pl. 

4. Kiedy nastąpi wypłata świadczenia? 

• ZUS wypłaci świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej 

okoliczności niezbędnej do jego przyznania; 

• od odmownej decyzji ZUS przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do właściwego sądu. 

 

 

 

 
1  ustawodawca w art. 15zs ust. 7 tarczy antykryzysowej wskazał, że: „wnioski o świadczenie postojowe mogą 

być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym 
został zniesiony ogłoszony stan epidemii” – taka redakcja przepisu w zakresie biegu terminu na złożenie 
wniosku o świadczenie postojowe budzi wątpliwości i jest ewidentnym błędem legislacyjnym, gdyż nie jest 
wiadome czy 3 miesięczny termin należy liczyć od dnia ogłoszenia stanu epidemii (20 marca 2020r.) a zatem 
wnioski należy zgłaszać do dnia 20 czerwca 2020 r., czy też termin ten należy liczyć od dnia zniesienia stanu 
epidemii. Nie jest również pewne czy zapis nie powinien brzmieć „w którym nastąpiło zniesienie ogłoszonego 
stanu epidemii”, co wykluczałoby dowolność interpretacji, która jednak istnieje przy obecnej redakcji 
przepisu. Ponadto nie jest wiadome czy termin ten liczyć od dnia 20 marca 2020r. czy też od miesiąca marca 
2020r., co wynika ze sformułowania przepisu.  Niestety obecnie brak jest oficjalnego stanowiska rządzących 
w zakresie liczenia wskazanego terminu, dlatego też, w celu uniknięcia nieporozumień, o ile będzie to 
możliwe przedsiębiorcy powinni skierować wnioski o świadczenie postojowe do ZUS do dnia 1 czerwca 2020r. 

http://www.zus.pl/
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III. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z powiatowego 

urzędu pracy 

1. Komu przysługuje? 

• przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników  

w przypadku, gdy odnotuje spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 (spadek obrotów gospodarczych jest wykazywany przez 

przedsiębiorcę we wniosku poprzez wskazanie obrotów za poszczególne miesiące, 

o czym niżej); 

• o ile nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.; 

• spadek obrotów gospodarczych jest obliczany poprzez porównanie dowolnych 

dwóch miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. 

do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku z łącznymi obrotami z analogicznych 

2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego; 

• przedsiębiorcy, który nie otrzymał dofinansowania w części, w której te same koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych 

środków publicznych, dotyczy to m.in. przedsiębiorcy, który uzyskał pomoc  

w postaci: zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od 1 marca do 31 

maja 2020r., świadczenia postojowego czy też jednorazowej pożyczki z Funduszu 

Pracy. 

 

Wyjaśnienie praktyczne: 

Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek 1 maja 2020r. to powinien wskazać 2 kolejne miesiące  

w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. oraz porównać obroty z tych miesięcy z obrotami 

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego. 
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2. Jaka jest wysokość dofinansowania oraz za jaki okres dofinansowanie zostanie 

wypłacone? 

• wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów gospodarczych oraz 

wynosi odpowiednio: 

- przy spadku obrotów o co najmniej 30 % - 1 300,00 zł brutto/miesiąc; 

- przy spadku obrotów o co najmniej 50% - 1 820,00 zł brutto/miesiąc; 

- przy spadku obrotów o co najmniej 80% - 2 340,00 zł brutto/miesiąc; 

• dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednakże Rada 

Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

3. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związki z otrzymanym dofinansowaniem? 

• przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres, na który zostało przyznane dofinansowanie, w przeciwnym wypadku 

dofinansowanie będzie podlegało zwrotowi. 

4. Jak złożyć wniosek? 

• wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego 

ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy; 

• dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego 

złożenia (tj. jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek 25 kwietnia 2020r., świadczenie 

będzie przyznane od 1 kwietnia 2020r.); 

• informacje o prowadzeniu naboru na dofinansowanie powinny być udostępniane na 

stronach internetowych urzędów bądź w siedzibach urzędów. 

Dla przykładu:   

Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy ogłosił, że w dniach 29.04-12.05.2020r. odbędzie się 

nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego, na stronie internetowej: praca.gov.pl 

można znaleźć formularz wniosku oraz opis zasad udzielenia dofinansowania. 
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IV. Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, do kwoty 5000,00 zł, udzielana przez 

powiatowy urząd pracy 

1. Komu przysługuje? 

• mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 marca 2020 r. 

2. Jakie są warunki spłaty pożyczki? 

• okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 

kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; 

• Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, 

mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane; 

• oprocentowanie pożyczki jest stałe i wyniesie w skali roku 0,05 stopy redyskonta 

weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej od dnia  

9 kwietnia 2020r. czyli 0,0275% w skali roku, co daje 1,38 zł. 

Wyjaśnienie praktyczne: 

Przedsiębiorca będzie miał do spłaty kwotę 5001,38 zł w terminie 12 miesięcy, co daje ratę  

w wysokości ok. 416,78 zł miesięcznie. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z 3 miesięcznej karencji  

w spłacie, rata pożyczki wyniesie ok. 555,70 zł. 

3. Jak złożyć wniosek o przyznanie pożyczki? 

• wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu pracy; 

• wniosek można złożyć tradycyjnie bądź elektronicznie; 

• informacje o prowadzeniu naboru powinny być udostępniane na stronach 

internetowych bądź w siedzibach urzędów. 

Dla przykładu:   

Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy w dniu 1 kwietnia 2020r. ogłosił, nabór wniosków  

o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy, na stronie internetowej: 

praca.gov.pl można znaleźć formularz wniosku oraz opis zasad udzielenia pożyczki. 
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4. Czy pożyczka będzie mogła zostać umorzona? 

• TAK i oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał jej w ogóle spłacać; 

• warunkiem umorzenia pożyczki jest nieprzerwane prowadzenie działalności 

gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki oraz złożenie 

wniosku przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. 

Wyjaśnienie praktyczne: 

Przedsiębiorca nie będzie musiał spłacać pożyczki, jeżeli pożyczka zostanie mu udzielona  

25 kwietnia 2020r. i do dnia 25 lipca 2020r. będzie prowadził działalność gospodarczą oraz  

w terminie 14 dni liczonych od 25 lipca 2020r. złoży wniosek o umorzenie pożyczki do 

właściwego powiatowego urzędu pracy 
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Kontakt:
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  48 507 019 003
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