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Szanowni Państwo,  

mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce e-Biuletyn numer 1/2020 dotyczący wybranych zapytań 

z Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stawigudzie w Powiecie Olsztyńskim. 

W niniejszym numerze przybliżamy zagadnienie Świadczenia postojowe dla osób 

wykonujących umowę cywilnoprawną oraz Podatek od spadków i darowizn. Biuletyn ten 

powstał w ramach realizacji zadania publicznego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej, 

współfinansowanego ze środków Powiatu Olsztyńskiego, polegającego na prowadzeniu Punktu 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stawigudzie. W niniejszym wydaniu e-Biuletynu 

poruszamy najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się Państwo do Punktu NPO.  

Do prowadzonego przez nas Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego  

w Stawigudzie zapraszamy wszystkie uprawnione osoby w godzinach: 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

13:00 – 17:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

 

Punkt mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10. 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

w imieniu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej  

Andrzej Wojczulewicz – Prezes Zarządu Fundacji  

 

  



Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną 

 

Ustawy pomocowe wprowadzane w ramach pomocy państwa w walce ze skutkami COVID-19 

w głównej mierze przewidują wsparcie dla przedsiębiorców. Jednakże w ustawach tych 

ustawodawca przewidział również środki ochrony dla osób nieprowadzących działalności 

gospodarczej. Jednym z takich świadczeń jest świadczenie postojowe dla osób wykonujących 

umowę cywilnoprawną. 

 

− komu przysługuje świadczenie? 

Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, 

inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, będącej 

obywatelem RP, osobą posiadającą prawo lub cudzoziemcowi legalnie przebywającymi na 

terytorium RP, jeśli umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a jej przychód  

z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

 

− w jaki sposób ubiegać się o świadczenie postojowe? 

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego składa zleceniodawca lub zamawiający do 

ZUS w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.  

We wniosku należy wskazać dane osoby uprawnionej, jej nr rachunku płatniczego, dane 

zleceniodawcy lub zamawiającego oraz inne dane mogące mieć wpływ na przyznanie prawa 

do świadczenia postojowego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające,  

że niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej spowodowane 

jest przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, datę 

zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej oraz uzyskanie przez 

osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz otrzymanie oświadczenia od osoby 

wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 



tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.  

Do wniosku należy również dołączyć kopię umów cywilnoprawnych. Powyższe oświadczenia 

składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

− w jakiej wysokości przysługuje świadczenie postojowe? 

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2.080,00 zł, jednakże  

w przypadku, gdy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychody z tytułu 

umowy cywilnoprawnej wyniosły mniej niż 1.300,00 zł, świadczenie postojowe przysługiwać 

będzie w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

Świadczenie może być wypłacone trzykrotnie. Kolejne świadczenia wypłacane są na podstawie 

oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz 

kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu 

następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania 

kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna 

wykazana we wniosku o przyznanie świadczenia nie uległa poprawie. W przypadku zbiegu 

praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie 

postojowe. 

  



Podatek od spadków i darowizn 

 

Podatek od spadków i darowizn oparty jest na rozwiązaniach prorodzinnych. Wynika 

to z przedmiotu opodatkowania objętego tym podatkiem, do którego należą stany faktyczne 

związane z nabyciem rzeczy lub praw majątkowych od osób najbliższych.  

Jednym ze stanów objętych obowiązkiem podatkowym jest dziedziczenie. 

Opodatkowaniu podlega każda forma dziedziczenia; zarówno nabycie spadku, jak i zapisu 

zwykłego czy windykacyjnego.  

Zasady opodatkowania nabycia spadku zależne są od grupy podatkowej, w której 

znajdował się spadkodawca.  

Pierwsza grupa podatkowa obejmuje: małżonka (wyłącznie obecnego), zstępnych 

(syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, 

macocha, teściowie, zięć oraz synowa.  

Pierwsza grupa podatkowa pod pewnymi warunkami może stać się tzw. grupą 0.  

 Grupa zerowa może zostać zwolniona z zapłaty podatku, jeżeli w okresie 6 miesięcy od 

dnia nabycia spadku lub od momentu dowiedzenia się o jego nabyciu, złoży formularz SD-Z2 

do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.  

  Zaniechanie w obowiązku złożenia zeznania w terminie powoduje konieczność zapłaty 

podatku na zasadach ogólnych.  

Druga grupa podatkowa obejmuje: zstępnych rodzeństwa (np. bratankowie, 

siostrzeńcy, ich dzieci oraz wnuki), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, 

małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, 

małżonków innych zstępnych. 

Trzecia grupa podatkowa składa się natomiast z pozostałych osób, które nie 

kwalifikują się w dwóch pozostałych kategoriach (np. sąsiadka, koleżanka, dalecy kuzyni, 

rodzina macochy lub ojczyma). 

W odniesieniu do drugiej oraz trzeciej grupy podatkowej podstawowa zasada wskazuje, 

że zeznanie należy złożyć miesiąc od nabycia spadku, a więc od momentu, kiedy 

uprawomocniło się orzeczenie sądu, został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub 

wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.  

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po 

potrąceniu długów i ciężaru. W przypadku dziedziczenia, od wartości spadku można odliczyć 

koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte  

z jego majątku oraz koszty jego pogrzebu, łącznie z nagrobkiem.  



 

Obowiązek zapłaty podatku nie powstanie także w sytuacji, gdy nie zostanie 

przekroczona kwota wolna od podatku, która wynosi 9.637,00 zł, jeżeli nabywca jest osobą 

zaliczoną do I grupy podatkowej, 7.276,00 zł w przypadku osoby znajdującej się w II grupie 

oraz 4.902,00 zł dla grupy III. Kwoty te są sumowane z otrzymanych rzeczy oraz praw 

majątkowych w okresie pięciu poprzednich lat, jeżeli więc w okresie pięciu lat poprzedzających 

nabycie spadku, spadkobierca otrzymał darowiznę od spadkodawcy, należy ją doliczyć przy 

ustalaniu wartości.  

W podatku od spadków i darowizn szczególnie istotna jest zatem grupa podatkowa, do 

której zaszeregowany jest spadkodawca, od niej zależą bowiem pozostałe zasady 

opodatkowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn opracował Zespół w składzie:  

Specjalista prawa podatkowego Anna Skolimowska 

Aplikant radcowski Viviana Pia Wylonk 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej  

19- 400 OLECKO ul. Wojska Polskiego 13 

tel. 87 520 21 59 

e-mail: biuro@fundacja.olecko.pl strona www: www.fundacja.olecko.pl  


