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Szanowny Panie, 

 

 

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia z dnia  14 października 2020 r. w sprawie 

stosowania art. 15zs i art. 15zsa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842.), przekazane przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w celu udzielenia odpowiedzi, uprzejmie 

wyjaśniam. 

 Świadczenie postojowe jest jedną z wielu form wsparcia przedsiębiorców w trudnym 

okresie pandemii związanej z COVID-19, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 

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 (Dz. U. poz. 568). Na podstawie 

powyższej ustawy świadczenie postojowe miało charakter jednorazowy. Jednakże 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), w miejsce 

jednorazowego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – 

w postaci świadczenia postojowego – wprowadzono możliwość ponownego przyznania tego 

świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Zgodnie z art. 15zua ust. 1 ustawy z dnia 2 marca  
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2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie 

oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Warunkiem 

przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja 

materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe, nie uległa poprawie.  

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przedmiotowej ustawy „Ponowne przyznanie 

świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po 

miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania 

w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.”. 

Biorąc pod uwagę powyższe brzmienie przepisu, w ustawie przyjęto konstrukcję, że 

ponowna wypłata świadczenia postojowego odbywa się wyłącznie na podstawie oświadczenia 

osoby uprawnionej. Przyjęcie powyższej konstrukcji przez Ustawodawcę oznacza, że osoba 

uprawniona ocenia swoją aktualną sytuację materialną, tj. czy uległa ona poprawie, w kolejnym 

okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie pierwszego świadczenia 

postojowego. Jednocześnie należy podkreślić, że osoba ubiegająca się o ponowną wypłatę 

świadczenia nie jest zobowiązana do dokumentowania swojej sytuacji materialnej - nie jest 

wymagane udowodnienie spadku przychodów o kolejne 15%. Przyjęcie kryteriów, które nie 

wynikają wprost z ustawy, byłoby przekroczeniem materii tej ustawy. 

Ponowna wypłata świadczenia ma formę uproszczoną i odbywa się wyłącznie na 

podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, co znacznie upraszcza 

i skraca postępowanie zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Jednocześnie należy wskazać, że Zakład, jako wykonawca przepisów, przy 

rozpatrywaniu wniosków o ponowną wypłatę nie wymagał dokumentów potwierdzających 

sytuację materialną i udawadniania braku jej poprawy. Z dotychczasowego doświadczenia 

wynika, że przyjęcie powyższej konstrukcji przyczyniło się do sprawnego udzielenia pomocy 

przedsiębiorcom, w postaci wypłaty świadczeń postojowych, w warunkach, gdy przedsiębiorcy 

zostali nagle pozbawieni jedynych dochodów.  

 Wszelkie podejmowane działania związane z weryfikacją udzielanej pomocy 

na podstawie przepisów ww. ustawy powinny opierać się wyłącznie na indywidualnym badaniu 

każdej sprawy, która budzi wątpliwości, ze względu na brak spełnienia warunków do 

przyznania świadczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też w przypadku 

celowego działania dążącego do wyłudzenia świadczeń. Badając sprawę Zakład powinien 

opierać się na oświadczeniach osób uprawnionych, które spełniły warunki do przyznania 
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świadczeń postojowych po raz pierwszy i otrzymały świadczenia kolejne, gdyż oceniły, że nie 

nastąpiła poprawa ich sytuacji materialnej w stosunku do wykazanej we wniosku, który 

dotyczył pierwszego świadczenia.  

Mając na uwadze konieczność zapewnienia zmniejszenia obciążeń oraz zachowania 

płynności finansowej przedsiębiorstw, na bieżąco dokonywane są analizy dotychczas 

zaproponowanych rozwiązań pomocowych. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w 

Polsce, będą podejmowane dalsze działania ukierunkowane na realną pomoc dla 

przedsiębiorców. 

 

 

       Z poważaniem 

       Sekretarz Stanu  

       Stanisław Szwed  

        /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

   


