
 

Świadczenie postojowe dla Zleceniobiorców 

Osobie wykonującej umowę zlecenia, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług albo umowę 
o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną” przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

1. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium RP, jeżeli są: 
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. 
2. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 

przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została 
zawarta umowa cywilnoprawna. 

Świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 
 

2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku PIT uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był 
wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku – obecnie max. 15.681 zł.  

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. 
– świadczenie aktualnie wynosi  2.080 zł.  z zastrzeżeniem, że: 

o w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (czyli mniej niż 1300 zł.) 
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych 
umów cywilnoprawnych; 

o w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno 
świadczenie postojowe. 

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. 

Wniosek, o którym mowa powyżej, zawiera: 

1. dane osoby uprawnionej: 
a. imię i nazwisko, 
b. numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub 

numer paszportu, 
c. adres do korespondencji; 
d. wskazanie rachunku bankowego; 



 
 

2. dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest 
wniosek: 

a. imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
b. numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, 
c. adres do korespondencji; 

 
3. oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające: 

a. uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 
świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku, 

b. przestój w prowadzeniu działalności, 
c. uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie 

postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu 
poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej; 

 
4. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku: 

1) oświadczenie potwierdzające: 
i. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z 

powodu przestoju w prowadzeniu działalności, 
ii. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 
iii. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie 
postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

iv. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie 
podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości 
uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych; 

2) kopię umów cywilnoprawnych. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, osoba uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta 
klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

Wniosek, o którym mowa powyżej, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ePuap 
albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego PUE utworzonego w systemie 
udostępnionym przez ZUS. 

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

ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do 
jego przyznania.  Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany 
rachunek płatniczy osoby uprawnionej w Polsce. 

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

 



 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa 
do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad 
określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa KAS o wysokości przychodu wykazanego we wniosku. 
Szef KAS informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, a 
przychodem wykazanym dla celów podatkowych. 

 

Nienależnie pobrane świadczenie 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa 
cywilnego.  Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie: 

o przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo 
w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 
świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego; 

o wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od ZUS. 

Odsetki, o których mowa powyżej, są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 
wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.   

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się 
później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.  Kwota 
nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i 
kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu 
i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. Kwota nienależnie pobranego 
świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia 
podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń 
nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty 
nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami, o których 
mowa powyżej, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS. 


