
Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje osobom mieszkającym i przebywającym legalnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności 
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Prawo do świadczenia mają:

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Świadczenie finansowane jest z Funduszu Pracy i wypłacane przez ZUS na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Termin na złożenie 

wniosku upływa z końcem 3 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wypłacone świadczenie jest 

zwolnione z podatku dochodowego i nie jest oskładkowane.

Wypłata świadczenia następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się 

potrąceń i egzekucji.

Odmowa wypłaty świadczenia następuje w drodze decyzji.

ZUS będzie miał prawo do dochodzenia świadczenia pobranego nienależnie (np. w przypadku wprowadzenia ZUS w błąd).

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia 

po 31 stycznia 2020 r.,

osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta 

przed 1 lutego 2020 r.,

osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był niższy 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 (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę),

świadczenie przysługuje w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł) dla przedsiębiorców, 

którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT (ze względu na brak ewidencji przychodów);

świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia ujętego w umowie cywilnoprawnej lub w umowach cywilnoprawnych, gdy wynagrodzenie 

z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia 

obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł).

Prawo do świadczenia przysługuje, gdy:

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). 
Wyjątki:
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