
 
 

 

 

Tarcza Antykryzysowa – narzędzia tarczy, których operatorem jest ZUS 

Pytania i Odpowiedzi 

Po webinarium zorganizowanym przez SWPPG 8 kwietnia 2020 

 

1. Czy przysługuje rodzicowi zasiłek opiekuńczy COVID-19 na dziecko powyżej 

8 lat, które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, ale ma Orzeczenie o 

kształceniu specjalnym? 

 

Tak – na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do 24 

roku życia w związku z zamknięciem placówki, do której uczęszcza, od 26 

marca  przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.  

 

2. Czy postojowe świadczenie przysługuje studentowi, którego umowa nie jest 

oskładkowana? 

 

Jeżeli student był wyłącznie zatrudniony w oparciu o zlecenie, to wydaje się, 

że spełnia przesłankę niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z innego 

tytułu. Ubezpieczenie zdrowotne to coś innego niż ubezpieczenie społeczne. 

W takim przypadku świadczenie postojowe będzie więc przysługiwało. Gdyby 

się jednak okazało, że student ma inny tytuł do ubezpieczenia społecznego – 

to nie otrzyma świadczenia postojowego. 

 

3. Czy biuro rachunkowe mając pełnomocnictwo w ZUS do załatwiania spraw za 

pomocą PUE może złożyć za klienta wniosek o zwolnienie z ZUS? 

Tak wniosek o  zwolnienie  z  ZUS może być złożone przez pełnomocnika,  

o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.  

 

4. Czy wspólnik spółki cywilnej, zatrudniony na umowę o pracę i zatrudniający 

pracowników na umowę zlecenie (zgłoszenie tylko do ubezp. zdrowotnego) 

składa wniosek o zwolnienie z ZUS na podstawie obrotów? 

 

Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenie i jest 

w  tym przypadku brane pod uwagę  kryterium przychodu oraz spółka o ile 

zgłosiła do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych. Przychód będzie 

uzależniony od udziału w zyskach jaki mają zapisany w umowie spółki  cywilnej 

Każda spółka cywilna dzieli wypracowany przez nią zysk między jej wspólników 

wg zasad i proporcji ustalonych w umowie spółki. Jeżeli umowa spółki nie  

 



 
 

 

 

określa proporcji podziału zysku – przyjmuje się, że udziały wspólników 

w zyskach są równe. Część zysku spółki cywilnej przypadająca danemu 

wspólnikowi to przychód tego wspólnika, który trzeba opodatkować PIT. 

 

5. Czy jeśli mąż zawiesił działalność w połowie marca, złożył wniosek o umorzenie 

składek z ZUS to czy może się starać o świadczenie postojowe? Jeśli tak, proszę o 

informację jakie dokumenty musi złożyć? Mąż nie zatrudnia pracowników.  

Tak. Płatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie 

mógł wystąpić o postojowe, jeżeli:  

- nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,  

-  rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i zawiesił ją nie 

wcześniej niż po 31 stycznia 2020 r.,  

-  a przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był 

wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych i rentowych 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dla wniosków składanych w 

kwietniu i maju kwota ta wynosi 15 595,74 zł.  

 

Wniosek o świadczenie postojowe należy złożyć na formularzu RSP-D 

 

6. Czy umorzeniu podlegają tylko składki należne po stronie pracodawcy czy 

również te po stronie pracownika? 

 

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców 

działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę 

i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także 

samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego 

wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, 

jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń 

zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. 

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi 

współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby 

i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 

1 lutego 2020 r. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. Czy umorzenie przysługuje wtedy, gdy przedsiębiorca spełnia oba warunki czyli 

9 osób i przychód do 15 660zł? 

 

Ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. mogą 

skorzystać:  

- osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili 

działalność przed 1 lutego 2020 r. i ich przychód 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. 15 681 zł), 

       - duchowni, 

-płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r. (w tym 

przypadku kryterium przychodu nie jest brane pod uwagę)  

 

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. 

 

8. Czy dobrze rozumiem, wnioski (o umorzenie) składamy do 30.06 - nie ma 

konieczności składania wniosku przed terminem 10.04 czy 15.04 (pierwszy termin 

obowiązujący do opłacenia umorzonych składek ZUS)? 

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek upływa 30 

czerwca 2020 r. ZUS zwalania z obowiązku opłacania składek w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych 

należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a w przypadku gdy 

płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku. 

 

9. Czy osoba będąca na uldze na start i zatrudniająca 1 pracownika może 

skorzystać ze zwolnienia ze składek? Czy tylko i wyłącznie za składki 

pracownika? 

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko 

składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze 

zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020. W tej sytuacji będzie 

mogła skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie i za 

pracowników o ile: na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 osób (warunek określony w art. 31zo ust. 1) i była 

płatnikiem składek przed 1 lutego 2020 r. 

 



 
 

 

 

 

10. Czy zleceniobiorca lub osoba wykonująca umowę o dzieło może sama złożyć 

wniosek o świadczenie postojowe? 

O świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną 

może wystąpić tylko zlecający zlecenie. Zleceniobiorca występuje do 

zleceniodawcy z prośbą żeby w jego imieniu wystąpił z wnioskiem o wypłatę 

świadczenia postojowego. Zleceniodawca musi otrzymać od zleceniobiorcy 

oświadczenie, że ta osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 

tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Zleceniodawca następnie 

składa wniosek RSP-C, do którego musi dołączyć kopię umowy 

cywilnoprawnej.  

Umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 lutym 2020 r. Pod uwagę bierzemy 

sumę przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeżeli w przypadku kilku umów 

zleceń suma przychodów wynosi 1100,00 zł to świadczenie postojowe będzie 

wynosiło tą kwotę (warunek 1299,99 zł), jeżeli powyżej 1300,00 zł 

to świadczenie wynosi 2080,00 zł. 

 

11. Czy jeżeli wykonuję pracę na 1/8 etatu i dodatkowo prowadzę działalność 

gospodarczą mam prawo do świadczenia postojowego? 

Taka osoba nie otrzyma świadczenia postojowego, posiadanie innego tytułu 

do ubezpieczeń czy to umowa o pracę, czy bycie członkiem rady nadzorczej 

uniemożliwia złożenia wniosku o świadczenie postojowe. 

 

12. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiesiła działalność , zawieszenie 

nastąpiło od 1 kwietnia 2020. Czy będzie miała prawo do świadczenia 

postojowego? 

Osoba, która zawiesiła działalność od 1.04.2020 r. będzie miała prawo do 

świadczenia pod warunkiem, że działalność była prowadzona przed 1 lutym 

2020 r. Nie będzie musiała spełnić warunku dotyczącego osiągnięcia 

przychodu co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym ten miesiąc. Będzie mogła również wystąpić o zwolnienie 

z opłacania składki. 

 

13. Czy po zawieszeniu działalności od 1.04.2020 r., a następnie wznowieniu od 

1.09.2020 r. będę miał prawo do dalszego opłacania składek od podstawy 

wymiaru składek wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia? 

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje zmian w tym zakresie. Osoba jeżeli spełni 

warunki będzie mogła dalej kontynuować opłacanie składek od 30% 

minimalnego wynagrodzenia do momentu wykorzystania 24 miesięcy, przy 

czym okres zawieszenia wlicza się do 24 miesięcy. 

 

 

 



 
 

 

 

14. Czy wspólnicy spółki cywilnej będą mieli prawo do świadczenia postojowego? 

Prawo do świadczenia postojowego przysługuje wspólnikom spółki cywilnej. 

Z tego świadczenia korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą 

na podstawie przepisów ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców lub 

innych przepisów szczególnych. 

 

15. Czy świadczenie postojowe jest jednorazowe? 

Tak świadczenie postojowe jest jednorazowe. Przepisy mówią, że Rada 

Ministrów może w celu przeciwdziałania sytuacji związanej z COVID 19 

przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Jednak póki co jest to 

świadczenie jednorazowe.  

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego 

przysługuje tylko jedno świadczenie. 

 

16. Czy jak podam nieprawidłowe dane we wniosku o świadczenie postojowe i na 

podstawie wniosku otrzymam świadczenie, to czy ZUS ma prawo żądać jego 

zwrotu? 

 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe jest obowiązana do 

jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia w wysokości i na 

zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Za nienależnie pobrane 

świadczenie postojowe uważa się świadczenie: 

- przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w 

błąd przez osobę pobierającą świadczenie; 

- wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od 

ZUS. 

17. Umorzeniu mogą ulec wyłącznie składki niezapłacone – do formularza należy 

dołączyć raporty imienne (jeśli nie są generowane automatycznie), zatem czy 

formularz najwcześniej przedsiębiorca, który zgłasza do 9 osób do ubezpieczenia 

społecznego powinien wysłać w czerwcu (wówczas dopiero będę wykazane za 

marzec - maj niezapłacone składki za podlegające umorzeniu miesiące)? 

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek upływa 30 

czerwca 2020 r. ZUS zwalania z obowiązku opłacania składek w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych 

należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a w przypadku gdy 

płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania w terminie nie dłuższym niż 30  

dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku.  

 

 

 

 



 
 

 

 

18. Czy jeśli ZUS wyda negatywną opinię (choć nie powinien bo warunki są 

spełnione) a składki nie zostaną opłacone bo przedsiębiorca wnioskuje 

o umorzenie - będą naliczane kary za nieopłacone miesiące? 

 

W przypadku gdy zostaną stwierdzone rozbieżności, są wynikiem 

wprowadzenia w błąd ZUS płatnik zobowiązany jest do opłacenia należności 

z tytułu składek wraz odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od otrzymania 

decyzji o obowiązku opłacenia tych składek. 

 

 

19. Osoba na umowę zlecenie - student poniżej 26 roku życia nie podlegająca 

ubezpieczeniu (status studenta) nie wlicza się z definicji do ilości osób 

ubezpieczonych (9 osób zgodnie z zapisami ustawy) - proszę o potwierdzenie. 

 

W liczbie ubezpieczonych wykazuje się osoby podlegające ubezpieczeniom 

społecznym. 

 

20. Czy z ulgi na ZUS przez 3 miesiące może skorzystać przedsiębiorca, który zapłacił 

ZUS po terminie i nie ma zaległości?  

 

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 tym przypadku osoba ta, 

jeżeli nie ma zaległości, będzie miała prawo do ulgi na ZUS.  

 

21. Czy jeśli do 10. kwietnia nie dostanę żadnej odpowiedzi odnośnie umorzenia 

składek za 3 miesiące powinnam je zapłacić? Czy jeśli złożę wiosek o umorzenie 

składek w końca czerwcu to muszę je płacić czy nie? 

 

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek upływa 

30 czerwca 2020 r. ZUS zwalania z obowiązku opłacania składek w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych 

należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a w przypadku gdy 

płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku.  

 

22. Czy z ulgi na postojowe może skorzystać osoba prowadząca działalność nie 

zatrudniająca pracowników, która przebywa na zasiłku opiekuńczym do 8 roku 

życia dziecka. 

 

Przepisy nie odnoszą się w sposób indywidualny do osób przebywających na 

zasiłku opiekuńczym do 8 roku życia. Tym samym będą mogły skorzystać ze 

świadczenia postojowego po spełnieniu odpowiednich warunków.  

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2 080 zł osobie prowadzącej 

działalność gospodarczą jeżeli: 

- rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. 

(nie zawiesiła działalności) i przychód, który uzyskała w miesiącu przed 

miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe: 

 



 
 

 

 

był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskała w miesiącu 

poprzedzającym, 

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. 

- 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 złożyłeś 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. 

- nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

- mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub ma prawo 

czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma jeśli: 

- Rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniona z opłacania podatku 

VAT. 

- Nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

- Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego 

lub stałego pobytu na terytorium RP. 

 

23. A co z przedsiębiorcą opłacającym składki za więcej niż dziewięciu 

ubezpieczonych, który w kwietniu zredukuje etaty? 

 

Niezależnie od tego, kiedy i za jakie miesiące jest składany wniosek, liczbę 

ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń zawsze badamy na dzień 

29 lutego. Dlatego późniejsze zmniejszenie liczby współpracowników nie 

spowoduje uzyskania prawa do zwolnienia ze składek. 

 

24. Samozatrudniony zawiesił działalność 15 marca 2020. Czy w związku z tym 

oprócz postojowego przysługuje mu także umorzenie składek ZUS za marzec (na 

dzień 01.02.2020 prowadził działalność)? 

 

Osoba będzie mogła złożyć wniosek o umorzenie składek za marzec 2020 r. 

25. Osoba prowadząca działalności gospodarczą na dzień 29.02 zatrudnia 

9 pracowników etatowych. Na deklaracji oprócz nich idą składki za właściciela 

oraz osoby współpracującej. Czy przysługuje umorzenie? 
 

Czyli liczba ubezpieczonych przekracza 9 – Zwolnienie z opłacania składek nie 

przysługuje, do liczby ubezpieczonych należy wliczyć osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą i współpracującą.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

26. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na 29.02 zatrudniała 17 

pracowników. Na dzień 31.03 zostali zwolnieni. Pozostało tylko 3 pracowników 

i właściciel. Czy będzie przysługiwało umorzenie od marca? Albo chociaż od 

kwietnia? 

 

Niezależnie od tego, kiedy i za jakie miesiące jest składany wniosek, liczbę 

ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń zawsze badamy na dzień 

29 lutego. Dlatego późniejsze zmniejszenie liczby współpracowników nie 

spowoduje uzyskania prawa do zwolnienia ze składek. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


