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KIEDY ZLECENIOBIORCY MOGĄ SKORZYSTAĆ  

ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO  
 

  

 

W ramach rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej wprowadzono 

pomoc finansową z ZUS w formie świadczenia postojowego. Przysługuje ono 

jednorazowo m.in. zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

czyli przede wszystkim zlecenia lub o dzieło. 

 

Świadczenie może uzyskać osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną przed 1 

lutego 2020 r. i nie doszła ona do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w 

związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie pandemii 

koronawirusa. To podstawowy warunek uzyskania pomocy. Ponadto przychód 

zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może 

przekraczać 15.681 zł. Świadczenie przysługuje tylko osobom, które nie mają 

innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

 

Co do zasady kwota wsparcia to 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów 

cywilnoprawnych zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

złożony został wniosek wynosi do 1299,99 zł (czyli mniej niż połowa kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe jest 

równe kwocie stanowiącej sumę wynagrodzeń z tych umów. 

 

Istotne jest, że odpowiedni wniosek (RSC-P) do ZUS składa zleceniodawca 

(zamawiający),  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został 

zniesiony ogłoszony stan epidemii. Preferowana jest  forma elektroniczna, czyli 

skorzystanie z platformy PUE ZUS. Warunkiem złożenia wniosku jest m.in. 

uzyskanie od zleceniobiorcy oświadczenia, że spełnia on warunki do uzyskania tej 

formy pomocy. Ponadto do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy 

cywilnoprawnej.  Świadczenie przekazane będzie bezpośrednio na rachunek 

bankowy zleceniobiorcy.  

 

W przypadku wątpliwości co do szczegółowych zasad korzystania z powyższych  

rozwiązań w Państwa firmie prosimy o kontakt. 

 

 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  Konrad Turzyński Dominika Hasior  

  partner, doradca podatkowy radca prawny  

  e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: dominika.hasior@kndp.pl;  

  tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62  

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


