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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności
gospodarczej, jeżeli doszło do przestoju w następstwie COVID - 19.

O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie
prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

Świadczenie przysługuje jeżeli:
- mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na 
terytorium RP,
- nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba 
że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020r.
i nie zawiesiłeś działalności jeżeli:
 przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie

postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu
poprzedzającym.

Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020r. 
ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku 
VAT.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5,0
Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych  od. 15.10.2020r.

Kogo dotyczy?

jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej
działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony
jest kodem:
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5,0
Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (wniosek RSP-DB) od. 15.10.2020r.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?
Jeśli Twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów 

turystycznych), to warunki są następujące:

- mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

- rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
- masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
- nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe Twoja przeważająca działalność oznaczona jest
kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:

- mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

- masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
- zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
- Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy,
- nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5,0
Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych od 15.10.2020r.

Oświadczenia we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-DB), składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskasz?
- Otrzymasz środki finansowe w wysokości 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia
w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
- Świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy (wniosek o kolejne świadczenie
RSP-DK).
- Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
- Kwota świadczenia postojowego, które wypłacimy w 2020 r. jest wolna od podatku
dochodowego
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5,0
Dodatkowe świadczenie postojowe (wniosek RSP-DD) od 15.10.2020r.

Kogo dotyczy?
Ciebie, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:
49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
79.11.A - działalność agentów turystycznych,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych
form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:
- rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest w.w kodem PKD
- przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym,
w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś
w tym samym miesiącu w 2019 r.,
wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego - otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5,0
Dodatkowe świadczenie postojowe (wniosek RSP-DD) od 15.10.2020r.

Co zyskasz?
Otrzymasz środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie 
postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy.
Otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Oświadczenia we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD), składasz pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Świadczenie postojowe 

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem 
ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych



Dziękujemy


