
Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. 
• Miałeś przestój w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19. 
• Nie zawiesiłeś działalności i uzyskałeś przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy
o co najmniej 15% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. 
• Zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych chyba, że równocześnie podlegasz
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej. 
• Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub
jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP.

RSP-D 
Tylko 
elektroniczna

1 1300 zł lub 2080 zł

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Otrzymałeś świadczenie postojowe z wniosku RSP-D. 
• Oświadczyłeś, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. 
• Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym
otrzymałeś wcześniejsze świadczenie.

RSP-DK
Tylko 
elektroniczna

2

1300 zł lub 2080 zł  
(w wysokości  wcześniej
wypłaconego świadczenia
postojowego)

Osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną  
(agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Jako zleceniodawca lub zamawiający miałeś przestój w działalności w wyniku COVID-19. 
• Zawarłeś umowę  przed 1 kwietnia 2020 r. 
• Uzyskałeś  przychód, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, niższy od 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
• Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub
jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP.

• RSP-C, gdy
wniosek składa
zleceniodawca. 
• RSP-CZ, gdy
wniosek składa
zleceniobiorca.

Tylko 
elektroniczna

1

2080 zł lub w wysokości sumy
wynagrodzeń z umów (jeśli
suma przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony
wniosek o świadczenie
postojowe wynosi  
do 1299,99 zł (mniej niż 50%
kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w
2020 r.).

Osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną  
(agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Otrzymałeś świadczenie z wniosku RSP-C lub RSP-CZ. 
• Oświadczysz, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. 
• Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym
otrzymałeś wcześniejsze świadczenie.

RSP-CK
Tylko 
elektroniczna

2
Taka sama wysokość co
wcześniej wypłacone
świadczenie postojowe.

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców:  
pilot wycieczek i przewodnik turystyczny (PKD 79.11.A).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w sekcji „Kogo
dotyczy”. 
• Rozpocząłeś prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. 
• Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub
jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP. 
• Miałeś przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

RSP-DB
Tylko 
elektroniczna

1 2080 zł

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców:  
agent turystyczny (PKD 79.90.A).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w sekcji „Kogo
dotyczy”. 
• Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub
jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP. 
• Miałeś przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. 
• Zawiesiłeś prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 r. 
• Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją nie dłużej niż przez 9 miesięcy. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

RSP-DB
Tylko 
elektroniczna

1 2080 zł

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców:  
pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystyczny (PKD 79.11.A, 79.90.A).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w sekcji „Kogo
dotyczy”. 
• Oświadczyłeś we wniosku RSP-DK, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie
poprawiła się. 
• Kolejne świadczenie wypłacimy Ci nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym
wypłaciliśmy Ci wcześniejsze świadczenie.

RSP-DK
Tylko 
elektroniczna

2 2080 zł

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców:  
(PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 93.11.Z).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień złożenia wniosku oznaczony jest kodem PKD
wymienionym w sekcji „Kogo dotyczy”. 
• Twój 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
(otrzymałeś wypłatę co najmniej jednego świadczenia na podstawie wniosku RSP-D/RSP-DB).

RSP-DD
Tylko 
elektroniczna

1

2080 zł albo 1300 zł  
(w wysokości  wcześniej
wypłaconego świadczenia
postojowego)

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców:  
(PKD: 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Możesz wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia na wniosku RSP-DD w następnym miesiącu po
miesiącu, w którym wystąpiłeś o świadczenie po raz pierwszy lub kolejny. 
• Oświadczysz we wniosku RSP-DD, że Twoja sytuacja materialna nie poprawiła się. 
WAŻNE! Możesz wystąpić równolegle z wnioskiem RSP-DK i RSP-DD - rozpatrzymy Twoje wnioski  w
kolejności od najwcześniejszego do najpóźniejszego.

RSP-DD
Tylko 
elektroniczna

2

2080 zł albo 1300 zł  
(w wysokości  wcześniej
wypłaconego świadczenia
postojowego)

Osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj
przeważającej działalności oznaczoną PKD: 
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z,59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z , 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,
85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Na 30 września 2020 r. prowadziłeś przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD
wymienionym w sekcji „Kogo dotyczy”. 
• Uzyskałeś przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r., niższy co najmniej o
40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 
• Miałeś przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. 
• Wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego (otrzymałeś wypłatę co najmniej jednego
świadczenia na podstawie wniosku RSP-D/RSP-DB).

RSP-DD6
Tylko 
elektroniczna

1

2080 zł albo 1300 zł  
(w wysokości  wcześniej
wypłaconego świadczenia
postojowego)

Osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną  
(agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług).

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Uzyskałeś przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15.12.2020 r. , z tytułu: 
1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audiowizualnych, teatru, kostiumogra�i, scenogra�i, reżyserii, choreogra�i, lutnictwa
artystycznego i sztuki ludowej, 
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w
dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, 
3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych, 
4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie
architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: 
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, 
b) przez przewodników muzeów. 
• Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna.

RSP-CD6
Tylko 
elektroniczna

1

2080 zł. Jeśli jednak suma
przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc,  
w którym składany jest
wniosek o jednorazowe
dodatkowe świadczenie
postojowe wynosi  
do 1299,99 zł (mniej niż 50%
kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w
2020 r.)  
- to świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy
wynagrodzeń z tych umów.

Osoby, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD : 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z,
47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy". 
• Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19. 
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z
dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub
w lutym, lub we wrześniu 2020 r. 
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.  
Ważne: Jeżeli wcześniej otrzymałeś już ponowne świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-
DD7 (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. lub z 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ),
to liczbę świadczeń postojowych, które Ci przysługują  pomniejszymy  o liczbę wypłaconych Ci
świadczeń.

RSP-DD7
Tylko 
elektroniczna

1 2080 zł albo 1300 zł

Osoby, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy". 
• Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19. 
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z
dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub
w lutym, lub we wrześniu 2020 r. 
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
                                                                                                                                                             
Ważne: Jeżeli wcześniej otrzymałeś już ponowne świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-
DD7 (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. lub z 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ),
to liczbę świadczeń postojowych, które Ci przysługują  pomniejszymy  o liczbę wypłaconych Ci
świadczeń.

RSP-DD7
Tylko 
elektroniczna

2 2080 zł albo 1300 zł

Osoby, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 91.02.Z.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy". 
• Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19. 
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z
dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub
w lutym, lub we wrześniu 2020 r. 
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
Ważne: Jeżeli wcześniej otrzymałeś już ponowne świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-
DD7 (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. lub z 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ),
to liczbę świadczeń postojowych, które Ci przysługują  pomniejszymy  o liczbę  wypłaconych Ci
świadczeń.

RSP-DD7
Tylko 
elektroniczna

4 2080 zł albo 1300 zł

Osoby, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony był kodem PKD: : 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z,
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Z wnioskiem możesz wystąpić
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy". 
• Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19. 
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z
dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub
w lutym, lub we wrześniu 2020 r. 
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
Ważne: Jeżeli wcześniej otrzymałeś już ponowne świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-
DD7 (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. lub z 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ),
to liczbę świadczeń postojowych, które Ci przysługują  pomniejszymy  o liczbę  wypłaconych Ci
świadczeń.

RSP-DD7
Tylko 
elektroniczna

5 2080 zł albo 1300 zł

Osoby, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych,
papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu
oświaty i rodzaj przeważającej działalności oznaczony był kodem PKD: 47.11.Z lub 47.19.Z

Z wnioskiem możesz wystąpić od
23 lipca 2021 r. Najpóźniej w
ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w
którym zostanie zniesiony stan
epidemii.

• Na dzień 30 września 2020 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na
sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub
wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 
• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji „Kogo dotyczy”. 
• Nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. 
• Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w listopadzie 2020
r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w
porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. 
• W miesiącach, w których nastąpił spadek przychodów nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z
innego tytułu, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, ale jednocześnie podlegasz im z
działalności gospodarczej. 
• Masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że byłeś
związany (przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) umową najmu
powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, której kod PKD
podałeś we wniosku.

RSP-SK
Tylko 
elektroniczna

5 2080 zł

Osoby, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony był kodem PKD:  
• 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie
napoje), 
• 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.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Z wnioskiem możesz wystąpić od
17 stycznia 2022 r. Najpóźniej w
ciągu trzech miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii

• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD
wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy". 
• Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19. 
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z
dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub
w lutym, lub we wrześniu 2020 r. 
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
Ważne: Jeżeli wcześniej otrzymałeś już ponowne świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-
DD7, to liczbę świadczeń postojowych, które Ci przysługują  pomniejszymy  o liczbę  wypłaconych Ci
świadczeń.

RSP-DD7
Tylko 
elektroniczna

6 2080 zł albo 1300 zł

Kogo dotyczy Termin składania wniosków Warunki Wniosek
Forma

złożenia
wniosku

Ile razy
można

wystąpić
o pomoc

Kwota pomocy

Świadczenie
postojowe  
(zwykłe)

Świadczenie
postojowe
(zwykłe)  
- kontynuacja

Świadczenie
postojowe  
(zwykłe)

Świadczenie
postojowe
(zwykłe)  
- kontynuacja

Świadczenie
postojowe
branżowe

Świadczenie
postojowe
branżowe

Świadczenie
postojowe
branżowe  
(kolejny raz -
kontynuacja)

Dodatkowe
świadczenie
postojowe
(branżowe)

Dodatkowe
świadczenie
postojowe
(branżowe)  
- kontynuacja

Jednorazowe
dodatkowe
świadczenie
postojowe  
dla osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą

Jednorazowe
dodatkowe
świadczenie
postojowe  
dla osób
wykonujących
umowy
cywilnoprawne

Świadczenie
postojowe
jednokrotne

Świadczenie
postojowe
dwukrotne

Świadczenie
postojowe
czterokrotne

Świadczenie
postojowe
pięciokrotne

Świadczenie
postojowe
pięciokrotne
(sklepiki
szkolne)

Świadczenie
postojowe
sześciokrotne

Rodzaj pomocy

Świadczenie postojowe


