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Senat RP 
DOTYCZY: ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK JAWNYCH 
Szanowny Panie Marszałku, 
w związku z trwającym procesem legislacyjnym tarczy 4.0 chciałbym zwrócić uwagę na bardzo 
palący 
problem, jaki pojawił się w ostatnich dniach dla wielu przedsiębiorców, którym ZUS zaczął 
właśnie odmawiać wypłat 
świadczeń postojowych. Chodzi o wspólników spółek jawnych, którym od ZUS od kilku dni 
wysyła decyzje 
odmawiające wypłaty świadczeń postojowych, uzasadnione tym, że nie są oni przedsiębiorcami 
w rozumieniu 
ustawy o Prawach przedsiębiorcy. 

Wcześniej ZUS stał na stanowisku, że istnieje przepis szczególny - art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych - który wskazuje jednoznacznie, że wspólnicy spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą są 
osobami prowadzącymi taką działalność. Na pytania o to, czy wspólnicy spółek jawnych mają prawo występować 
o 
świadczenia postojowe ZUS informował ich (telefonicznie na infoliniach i w odpowiedziach pisemnych), że mają 
do 
tego takie same prawo, jak wspólnicy spółek cywilnych. 
Wspólnicy spółek jawnych to w większości byli wspólnicy spółek cywilnych, którzy w celu 
większej 
przejrzystości i pewniejszego umocowania prawnego prowadzonej działalności przekształcili 
spółki cywilne w spółki 
jawne. Dla większości wspólników spółek jawnych pozarolnicza działalność gospodarcza 
prowadzona w tej formie to 
jedyne źródło utrzymania. Często są to bardzo małe frmy, dwu, trzyosobowe nie zatrudniające 
pracowników. 
Wspólnicy spółek jawnych płacą takie same podatki, takie same składki ZUS, tak samo 
odpowiadają za długi swych 
spółek całym prywatnym majątkiem, jak wspólnicy spółek cywilnych. 
Dyskryminowanie wspólników spółek jawnych polegające na tym, że wspólnicy tej samej 
wielkości frm, 
działających w tych samych branżach, o tych samych obrotach, płacący takie same podatki, w 
taki sam sposób 
opłacający swój ZUS (każdy wspólnik za siebie) mieliby otrzymywać znacznie mniejszą, lub 
żadną, pomoc w stosunku 
do wspólników spółek cywilnych, prowadziłoby do zaburzenia równowagi konkurencyjnej 
pomiędzy takimi 
podmiotami i naruszałoby zapisy art. 2 i art. 32 konstytucji RP. 
Chyba nie o to chodziło ustawodawcy? 

W związku z tym tarcza 4.0 jest ostatnią okazją, aby naprawić ten niejasny stan prawny. Można to zrobić 
poprzez rozszerzenie pkt. 1 ust. 1 art. 15zq ustawy antycovidowej brzmiącego następująco: 
Art. 15zq. 1. Osobie: 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą”, 

tak, aby otrzymał brzmienie: 
Art. 15zq. 1. Osobie: 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych lub osobie będącej wspólnikiem spółki 
jawnej, zwanej dalej 
„osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”, 

Oczywiście ważne jest, aby modyfkacja ta weszła w życie wstecznie, z datą uchwalenia tarczy 1.0 (31 marca 
2020), tak aby ZUS mógł wydać dokonać autokorekty decyzji dot. świadczeń postojowych za marzec i kwiecień. 
Z poważaniem, 
M.B. 
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Szanowny Panie, 
w odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie wypłaty świadczenia postojowego dla 
wspólników spółki jawnej, uprzejmie wyjaśniam. 
Ustawa 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 
(tzw. 
Tarcza Antykryzysowa) przewiduje świadczenie postojowe, jeśli w następstwie 
wystąpienia 
COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo przez osobę 
prowadzącą 
pozarolniczą działalność, albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi 
została 
zawarta umowa cywilnoprawna. 
Stosownie do art. 15zq ww. ustawy świadczenie postojowe przysługuje m.in. osobie 
prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli 
nie 
podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
Definicja przedsiębiorcy, zawarta w art. 4 Prawa przedsiębiorców stanowi, że 
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 
działalność 
gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej. Nie jest tu zatem wymieniona kategoria 
wspólnika 
spółki jawnej. 
Na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
wspólników m.in. spółki jawnej, uważa się za osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność 

(w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 5 tej samej ustawy  podlegające obowiązkowo 

ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, zaś wedle jej art. 12 ust. 1  także obowiązkowemu 

ubezpieczeniu 
wypadkowemu), jednak nie zalicza się ich do osób prowadzących pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą, gdyż taką osobą jest spółka jawna, a nie jej wspólnik. O powyższym 
świadczy 
chociażby fakt, iż w przypadku zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę 
jawną, 



komandytową lub partnerską skutkuje to ustaniem ubezpieczeń społecznych 
wszystkich 
wspólników, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 
e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108 

Wspólnicy spółki jawnej, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podobnie jak wspólnik 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy komandytowej 
lub 
partnerskiej nie mogą być traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą, ponieważ zostali wyłączeni z tego kręgu w wyniku wyraźnego uznania 
ich za 
osoby prowadzące pozarolniczą działalność (na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4) 
niebędące 
osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (stosowanie do art. 8 
ust. 6 pkt 
1), natomiast o podleganiu przez nich ubezpieczeniom społecznym z tytułu 
prowadzenia 
działalności pozarolniczej decyduje samo posiadanie statusu wspólnika spółki jawnej. 
Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające, jednakże 
pragnę podkreślić, iż na chwilę obecną resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie 
planuje 
zmian w zakresie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia 
postojowego. 

Z wyrazami szacunku 
Eliza Wiśniewska 

Zastępca dyrektora 
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych 

/-podpisano podpisem kwalifikowanym/ 
 



MINISTERSTWO 
ROZWOJU 
DEPARTAMENT 
MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW 
Data: 09 czerwca 2020 
Znak sprawy: DMP-V.400.37.2020.AS 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 
- wysyłka przez epuap 
Szanowni Państwo, 
w ślad za pismem, znak sprawy DMP-V.400.37.2020.AB, przekazanym do MRPiPS w dniu 21.05.2020 
r., 
przekazuję dalszą korespondencje Pana M. B. i ponownie zwracam uwagę na odmowę wypłaty 
świadczeń postojowych wspólnikom spółek jawnych w ramach tarczy antykryzysowej. 
Z informacji przekazywanych przez przedsiębiorców wynika, że zgodnie z przyjętą praktyką wspólnicy 
spółek 
jawnych nie mają możliwości otrzymania świadczeń postojowych ze względu na sformułowanie zawarte 
w art. 15zq ustawy o Covid-19. 
Jak wynika z art. 15zq ust. 1 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców 
lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 
gospodarczą” 
jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców (PP), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca działalność gospodarczą. Zdolność prawną w przypadku spółki jawnej przyznaje Kodeks 
spółek 
handlowych (KSH). Zgodnie z art. 8 § 1 KSH spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać 
prawa, w 
tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. 
Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i podlega wpisowi do KRS. Dodatkowo 
nadmienić należy, że przedsiębiorcami są zarówno osoby wpisane do CEIDG (osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność gospodarczą) jak i spółki wpisywane do KRS (art. 17 ust. 1 PP). 
W przypadku wspólników spółek jawnych ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 6 pkt. 
4) 
wskazuje, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólników 
spółki jawnej. Faktem jest, że art. 8 ust. 6 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest 
podstawą prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólników spółki jawnej. 
Niemniej 
zgodnie z art. 15zq warunkiem koniecznym przyznania świadczenia postojowego jest podleganie 
ubezpieczaniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie 
niepodleganie 
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Tym samym z brzmienia przywołanych przepisów wynika, 
że to 
kwestia ubezpieczeń społecznych ma rozstrzygające znaczenie przy kwalifikowaniu się do wsparcia 
(składki 
na ubezpieczenia społeczne są opłacane przez wspólników a nie przez spółkę). 
Przepisy szczególne, jakimi są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS), przyznają 
status „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą” wspólnikom spółki jawnej. 
Dodatkowo art. 
6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 13 pkt 4 oraz w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 kreuje obowiązek podlegania 
osób 
prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczeniom (czyli także wspólników spółki jawnej) z mocy 
ustawy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej 
działalności. 
Wypada przy tym zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2010 r. (II UK 82/10) 
2 

wskazał, iż obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega każdy będący osobą fizyczną wspólnik 
spółki osobowej zawiązanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzącej taką 
działalność. 



W kontakcie z Ministerstwem Rozwoju wspólnicy spółek jawnych, powołując się na powyższe przepisy, 
zwracają uwagę na to, że celowościowa wykładnia powyższych przepisów przemawia za objęciem 
wspólników spółki jawnej świadczeniem postojowym. 
W związku z tym, że temat powyższy jest istotny dla szerokiej grupy przedsiębiorców, będę 
zobowiązany za 
przedstawienie stanowiska resortu. 

Z poważaniem 
Zbigniew Wojciechowski 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
/podpisano elektronicznie/ 
Do wiadomości: 
1. Pan M. B. 


