
 
[USTAWA Z DNIA 31.03.2020 R.] 

 
Powyższe opracowanie stanowi wyciąg z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
 
 
Dotyczy rozwiązań dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą/samozatrudnionych.  
 
 
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (art. 15zq – 15 zx): 
 
Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek: 
1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku, jeżeli 

w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. 
 

Świadczenie przysługuje, jeżeli osoba ta: 
a) nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany z jej prowadzenia 

uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był co najmniej 15% niższy od 
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300%  
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia [które, obecnie wynosi 5.198,58 złotych brutto], 

b) zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 roku oraz przychód z jej 
prowadzenia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek nie był 
wyższy od 300%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia [które, obecnie wynosi 5.198,58 złotych 
brutto]. 

 
2. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną zawartą przed dniem 1 lutego 2020 roku – agencyjną, 

umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 
przestoju w prowadzeniu działalności prowadzonej przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którym 
zawarta została umowa cywilnoprawna. 
 



Świadczenie przysługuje, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym został złożony wniosek o świadczenie nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia [które, obecnie wynosi 5.198,58 złotych brutto]. 
 
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
[które obecnie wynosi 2.600,00 złotych brutto]. 
 
UWAGA! Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną,  w przypadku gdy suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek wynosi mniej 
niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
sumy wynagrodzeń z tytułu wykonania tych umów cywilnoprawnych. 
 
Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego rozpoznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

 
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK (art. 31zo ust. 2) 
 
Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającego 
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z 
obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego: 
• obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, 
• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
• ubezpieczenie zdrowotne, 
• Fundusz Pracy  
• Fundusz Solidarnościowy 
należne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku. 
 
Zwolnienie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku  
i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie był wyższy od 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 roku.  
 
Wniosek o zwolnienie ze składek należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2020 roku.  

 
 
POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY 

 
Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku może 
zawrzeć ze starostą umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej do kwoty 5.000,00 złotych. Pożyczka jest oprocentowana. 

 
Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z 
tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 
Wniosek o zawarcie umowy wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu 
na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę. 

 



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.  

 
Mikroprzedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki, pod warunkiem, ze w okresie 
3 miesięcy od jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszył stanu zatrudnienia w stosunku do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.   

 
 
 
 
 

 
W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: 

 
Adw. Marcin Zatwarnicki 
@: marcin@zsadwokaci.pl 

t: +48 600 707 244 
 
 
 

 


