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Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz szerokiego spektrum zadań realizowanych  
z zakresu ubezpieczeń społecznych został wyznaczony do wsparcia działań 
minimalizujących skutki COVID-19. 

 

W ramach tarcz antykryzysowych działania ZUS, to szereg rozwiązań, które mają 
wesprzeć płatników składek w walce z wpływem epidemii koronowirusa, przede 
wszystkim poprzez: 

• zwolnienie ze składek, 

• wypłatę świadczeń postojowych,  

 

ale także  

• Polski Bon Turystyczny,  

• wypłatę zasiłków opiekuńczych opiekunom dzieci do lat 8, 

• wypłatę świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
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Wsparcie Oddziału w Opolu w ramach tarcz antykryzysowych  
(od TA 1.0 do TA 5.0) 
 

stan na 27 stycznia 2021 r.:  

 

Zwolnienie z opłacania składek (RDZ ogółem) - umorzyliśmy należności  
                   na kwotę 299 289 319 zł. 

 

Świadczenia postojowe (RSP ogółem)  - wypłaciliśmy 103 123 823 zł. 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Tarcza Antykryzysowa 

pomoc ZUS –  

wnioski tylko elektronicznie 

 

Data 

Wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) Dostępne od 16 grudnia 2020 r.   

do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie 

zniesiony stan epidemii 

Wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe 

(RSP-DD6) 

Dostępne od 30 grudnia 2020 r. 

 do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie 

zniesiony stan epidemii 

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień 

i wrzesień 2020 r.  (RDZ – B*, RDZ-M) 

Dostępne  

RDZ – M od 26 stycznia do 15 marca 2021 r. 

RDZ-B * ostateczny termin na złożenie wniosku 

zostanie określony w planowanej nowelizacji ustawy 

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 

umów cywilnoprawnych - może dotyczyć składek należnych 

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. (RZN) 

Dostępne  

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. 

(termin złożenia wniosku do 7 dni od zawarcia  

umowy zlecenia) 

Wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe 

dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-CD6) 

Dostępne  

od 15 stycznia 2021 r.  

do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie 

zniesiony stan epidemii 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Tarcza 6.0 - Świadczenie postojowe  
dla osób prowadzących działalność gospodarczą 
 

Aby otrzymać świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów 
wniosek mogą złożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą z kodem PKD: 
 

• 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
• 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, 
• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. 
 

Wniosek (RSP-DD).  
 

Jeśli sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie 
świadczenia postojowego nie uległa poprawie, można złożyć wniosek o kolejne 
świadczenie postojowe.  
 

Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie można 
otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej 
przyznanego świadczenia postojowego. 
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Osoba prowadząca działalność gospodarczą, może złożyć wniosek (RDU) o:  

 odroczenie terminu płatności, 

 rozłożenie na raty należności z tytułu składek.  
 

Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w okresie: 

• obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 

• stanu epidemii, 

• do 30 dni następujących po ich odwołaniu,  
 

opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1/2020. 
 

Musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
ale 

Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność.  
Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa. 

 

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy 
w ramach Tarczy Antykryzysowej.  
 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
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Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r. (wniosek RDO) 

 

Gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku  
z tym powstały odsetki – istnieje możliwość odstąpienia od pobierania odsetek  
za zwłokę w opłaceniu składek. 

 
Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga, 
jednak dotyczy odsetek za zwłokę w opłacaniu składek powstałych za okres od stycznia 
2020 r. 

 
Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy  
w ramach Tarczy Antykryzysowej.  
 

Wniosek należy złożyć w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 



8 

 

Tarcza Antykryzysowa 6.0 realizacja Oddziału ZUS w Opolu  
stan na 27 stycznia 2021 r.  

 

 

Zwolnienie z opłacania składek (RDZ – B)  

      umorzyliśmy należności na kwotę 3 994 590 zł.   

 

 

Świadczenia postojowe (RSP-DD6)  

      wypłaciliśmy na kwotę 2 001 740 zł.  

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

 Tarcza 7.0 – Ponowne świadczenie postojowe  
 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-DD7) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu 
gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 obowiązuje 1 lutego 2021 r. 
 
 

Aby otrzymać świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów 
wniosek mogą złożyć osoby prowadzące działalność w zakresie: 
 
• sprzedaży detalicznej (PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z ) - 

uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego, 
 

• m.in.: transportu, turystyki, hotelarstwa, muzeów, leczniczej i paramedycznej, 
sportu, rozrywki - uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia 
postojowego. 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
 Tarcza 7.0 – Zwolnienie ze składek  
 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RDZ-B7) 
 

• o przeważającym PKD  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89. (sprzedaż 
detaliczna) - za styczeń 2021 r., 
 

• m.in. w zakresie: transportu, turystyki, hotelarstwa, muzeów, leczniczej 
i paramedycznej, sportu, rozrywki – za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. 

 
Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS muszą m.in.: 
 

 złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za: 
      styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń; 
 

 grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego  
te miesiące; 

   
– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony  
   jest z obowiązku ich składania. 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Tarcza Antykryzysowa 7.0 

pomoc ZUS –  

wnioski tylko elektronicznie 

 
 

 

Data 

Wnioski o ponowne świadczenie postojowe jednokrotnie 

albo maksymalnie dwa razy (RSP-DD7) 

Dostępne od 1 lutego 2021 r.   

do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie 

zniesiony stan epidemii 

 

 

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek za styczeń 2021 r.  

albo za  grudzień 2020 r. i styczeń, 2021 r. (RDZ – B7) 

 
 

Dostępne  

od 1 lutego do 31 marca 2021 r. 
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Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia 
dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

6 050 918 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Jak złożyć wniosek 
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Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków: 
 
1. We wniosku brak informacji o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej. Jeśli skorzystaliśmy ze zwolnienia 

w opłacaniu składek na podstawie wcześniejszych tarcz i otrzymaliśmy zwolnienie za miesiące marzec –  
maj, to we wniosku musimy podać sumę tego zwolnienia. Często płatnicy wykazywali jedynie jeden  
miesiąc, albo wskazywali, że w ogóle nie otrzymali żadnej pomocy. 
Uwaga:  
Konieczne jest również wykazanie otrzymanej pomocy publicznej z innych instytucji - tej pomocy, która  
była udzielona w związku z zapobieganiem negatywnym skutkom COVID.  
 

2. W tarczy branżowej 6.0 istnieje wymóg, że kod PKD ustalany jest na dzień  30.09.2020 r.  
– płatnicy zmieniają kody PKD w listopadzie, grudniu 2020 r. i liczą na zwolnienie składki za listopad 2020 r.  

 
3. Płatnicy często przed złożeniem wniosku o zwolnienie (RDZ-B) zmieniali numer PKD przeważającego  

w rejestrze CEIDG, aby ze zwolnienia skorzystać. Niestety trzeba podkreślić, że to nie do końca wystarczy,  
ponieważ przedsiębiorca we wniosku oświadcza, że przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który  
składany jest wniosek (czyli np. za lipiec 2020 r.) z tego konkretnego rodzaju działalności musi być niższy  
o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.  
Dlatego też jeśli płatnik nie miał takiego kodu działalności np. nigdy wcześniej, a teraz ten kod zmienił,  
to zwolnienia nie dostanie. 
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Podczas e-wizyty załatwisz sprawę 
z zakresu: 
• emerytur i rent, 
• zasiłków, 
• ubezpieczeń i składek, 
• ulg i umorzeń. 
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Podczas e-wizyty możesz: 

• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia - zaświadczenie wyślemy na adres 

zapisany na Twoim koncie klienta w ZUS, 

• dowiedzieć się jak wypełnić, skompletować i złożyć wniosek lub dokument, 

• skonsultować swoją sprawę z doradcą płatnika składek, 

• skonsultować swoją sytuację z doradcą ds. ulg i umorzeń, 

• potwierdzić profil na PUE ZUS, 

• skonsultować z doradcą emerytalnym, jak wybrać najkorzystniejszy moment 

przejścia na emeryturę, 

• dowiedzieć się, jakie są obowiązujące przepisy prawa z zakresu ubezpieczeń 

      społecznych. 

Załatwiaj swoje sprawy przez internet 
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 Bezpośrednia obsługa klientów 
 

 obsługa klientów w placówkach ZUS, w godzinach 8:00 – 15:00 - z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego, 
 w placówkach ZUS do dyspozycji klientów nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać 

dokumenty, wnioski, pisma – „Skrzynka na dokumenty” – dostępne  w godzinach 8:00 – 15:00. 
 

  Kontakt elektroniczny  

 przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS         zus.pl → Zaloguj do PUE  
Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie 
wnioski  o wydanie stosownych zaświadczeń w tym wnioski przygotowane w ramach Tarczy Antykryzysowej; 

 e-wizyty   tel. 77/ 45 11 623 musisz zaopatrzyć się w urządzenie z kamerą (komputer/laptop, telefon);  

 przez Skype   zus_centrum_obslugi_tel; 
 przez e-mail cot@zus.pl - pytania z zakresu działalności ZUS. 

 
 Kontakt korespondencyjny – zgodnie z danymi adresowymi jednostek ZUS: Oddziału, inspektoratów i Biura                                                                                       

             Terenowego. 

 Kontakt telefoniczny – zgodnie z danymi na stronie www.zus.pl. 

 

 
 

Kanały komunikacji z jednostkami  ZUS:  
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Profesor Gertruda Uścińska 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

10 grudnia odebrała nagrodę dla ZUS jako instytucji będącej:  

Symbolem Wsparcia Biznesu 2020  

 

z rąk Jakuba Lisieckiego, redaktora naczelnego Monitora Rynkowego. 

 

Symbol Wsparcia Biznesu, to nagroda potwierdzająca najwyższą̨ jakość 

funkcjonowania, skuteczność zarządzania i politykę zrównoważonego rozwoju. 
  

Laureatami 10 edycji programu, były firmy, instytucje oraz uczelnie, które cechuje 

wysoka innowacyjność, wiedza i kompetencje.  

 

Nagroda przyznawana jest instytucjom, firmom,  które świadczą usługi 

publiczne na rzecz obywateli. Wyróżnienie otrzymują te podmioty, których 

usługi charakteryzuje wysoka jakość.  
 



Dziękuję za uwagę 


