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ZUS: 17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu występowania w Polsce Covid-19 będą mogli
wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia 
postojowego maksymalnie sześć razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS.  
Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie 17 stycznia 2022 r. Te 
rozwiązania znalazły się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej wprowadzonej rozporządzeniem Rady 
Ministrów. - Aby skorzystać z pomocy należy spełnić określone warunki, w tym m.in. prowadzenie 
przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. pod określonym kodem PKD, który uprawnia do uzyskania 
wsparcia oraz odnotować spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w 
miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 
2020 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
Warunki jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej szczegółowo są
opisane na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), tam też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić i złożyć 
wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem 
gov.pl. 
Kiedy wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2021 r.
Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za 
grudzień 2021 r. (RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 r.  Wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r.
O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień  2021 r. mogą wystąpić podmioty oznaczone 
następującymi kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 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.
Aby skorzystać z tego wsparcia przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. 
do 28 lutego 2022 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych 
raportów.
Świadczenie postojowe
Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. 
Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a  najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
- Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone następującymi kodami 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 – informuje rzeczniczka.
Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożyły wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to 
teraz liczba świadczeń postojowych, o które można wystąpić zostanie pomniejszona.
W wyniku dotychczasowych odsłon Tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał 
przedsiębiorcom wsparcie w wysokości ponad 40 mld zł. 
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska  wskazuje na ogromną rolę, jaką Zakład odegrał w działaniach 
antykryzysowych, realizując m.in. świadczenie zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowe. - Od 
początku pandemii koronawirusa ZUS pozostaje jedną z najważniejszych instytucji, która realizuje 
bezprecedensowy program wsparcia dla przedsiębiorców - powiedziała profesor Uścińska.
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