
Świadczenie
postojowe



Świadczenie postojowe
Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekono-
micznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około

2,2 mln osób



Osoby samozatrudnione
Warunki do spełnienia

• przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc zło-
żenia wniosku musi być o co najmniej 15 proc. niższy od przy-
chodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i 
nie wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia z poprzedniego kwartału

• osoba zatrudniona musi mieć zarejestrowaną działalność 
przed 1 lutego 2020 r.

• świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która za-
wiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r. i przychód z jej pro-
wadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wnio-
sku nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia z poprzedniego kwartału



Osoby samozatrudnione
Wysokość wsparcia

Świadczenie postojowe wynosi
80 proc. minimalnego wynagrodzenia, 
tj. 2080 zł

W przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, 
rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie 
wynosić będzie
50 proc. minimalnego wynagrodzenia, 
tj. 1300 zł



Umowy cywilnoprawne
Warunki do spełnienia

Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła musi udowodnić zawar-
cie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Uwaga! Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, któ-
rych przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniu 
wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.



Umowy cywilnoprawne
Wysokość wsparcia

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej 
przysługuje świadczenie w wysokości
80 proc. minimalnego wynagrodzenia

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej i których przychód z tych umów nie przekro-
czył w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 50 
proc. minimalnego wynagrodzenia, wysokość świadczenia po-
stojowego wynosić będzie
sumę wynagrodzeń z tytułu wykony-
wania tych umów
Przykład
W przypadku 3 umów cywilnoprawnych na kwotę 300 zł każda, 
świadczenie postojowe wynosić będzie 900 zł.



Umowy cywilnoprawne
Aby  uzyskać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek do

Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
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