
Tarcza antykryzysowa 

- działalność gospodarcza (jednoosobowa) –  

 

 

1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE (ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur 

Pomostowych).  

 
(1) Dla kogo: 

✓ Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 

roku oraz opłacali składki na ubezpieczenie;  

✓ Dla przedsiębiorców (w zakresie ich własnych składek), którzy opłacali 

składki przed 1 lutego 2020 roku oraz zgłosili nie więcej niż 10 osób do 

ZUS na dzień 29 lutego 2020 roku. 

(2) Warunki: 

✓ złożenie wniosku RDZ wraz z dokumentami rozliczeniowymi za okres 

marzec-maj 2020 r., chyba że jest się zwolnionym z ich składania;  
✓ Przy opłacaniu składek wyłącznie na własne ubezpieczenie, przychód nie 

może być wyższy niż  15.681,00 zł w pierwszym miesiącu, za który 

składany jest wniosek; jeśli przychód w marcu jest wyższy → wniosek 

dopiero można złożyć w kwietniu itd.  
✓ Nie korzysta się ze świadczeń z FGŚP na ochronę miejsc pracy; 
✓ Niezaleganie z płatnościami ZUS na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

(3) Termin: 

✓ Złożenie wniosku najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku;  

Uwaga: Opłacenie składek uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia za dany miesiąc.  

Informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace 

 

2. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (w wysokości 2.080,00 zł lub 

1.300,00 zł): 

 
(1)  Dla kogo w wysokości 2.080,00 zł: 

✓ Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 

roku; 

✓ Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o 

min. 15% niższy aa jednocześnie nie wyższy niż 300% średniego 

wynagrodzenia brutto za poprzedni kwartał (obecnie 15.595,74 zł);  

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace


✓ Brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego;  

 

(2)  Dla kogo w wysokości 1.300,00 zł : 

✓ Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 
roku oraz rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnieni z 
opłacania VAT;  

✓ Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;  

(3) Warunek: 
✓ Złożenie wniosku RSP-D; 
✓ Niezaleganie z płatnościami wobec ZUS i KAS; 

 
(4) Termin:  

✓ Złożenie wniosku najpóźniej terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym 
został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

Informacje: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-
dzialalnosc-gospodarcza  

 

3. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (na max 3 miesiące); 
 

(1)  Dla kogo/warunki: 
 

✓ Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników; 
✓ Niezaleganie z płatnościami wobec ZUS i KAS; 
✓ Dla przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów, wysokość 

dofinansowania w zależności od spadku obrotów:  

1) spadek co najmniej 30% – dofinansowanie  w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 
2) spadek co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 
3) spadek co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 

(2) Termin: 

✓ Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
naboru przez dyrektora urzędu 
 
Informacje: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-
prowadzenie-swojej-dzialalnosci  
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4. INNE (WYBRANE) FORMY POMOCY: 
 
(1)  Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia 

postojowego: https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-podatku-dochodowego-od-
swiadczenia-postojowego  
 

(2) Zapłacenia składki ZUS później lub rozłożenie na raty: 
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus  

 

 
(3) Zapłacenie podatku dochodowego później: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-

pozniej-podatek rozłożenie;  zaległego na raty: 
https://www.gov.pl/web/gov/rozloz-zalegly-podatek-na-raty  lub wnioskowanie o 
umorzenie zobowiązań podatkowych: https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-
o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej  
 

(4) Zapłacenie niższej zaliczki na PIT/CIT: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-
zaliczki-na-pit-cit 

 

(5) Uzyskanie gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub 
inwestycyjnego (pomoc de minimis z BGK): https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-
korzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk  

 

(6) Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (dot. 
galerii handlowych): https://www.gov.pl/web/gov/czasowe-wygasniecie-umowy-
najmu-dzierzawy-lub-innej-podobnej-umowy 

 

(7) Odliczenie Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.: 
https://www.gov.pl/web/gov/odlicz-strate-za-2020-r-od-dochodu-za-2019-r  

 

(8) Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych: 
https://www.gov.pl/web/gov/zawies-bieg-terminow-procesowych-i-sadowych 

 

(9) Ułatwienia w zakresie realizacji umów z zamówień publicznych: 
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-ulatwienia-w-zakresie-pzp  

 

(10) Wszystkie formy pomocy: 
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma  

 

 

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2020 roku  

Radca prawny Kamila Zawada – Sikora 
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