
Są to jednakże projektowane przepisy i nie jest wiadome, kiedy zostaną one uchwalone. Dlatego też, z uwagi

na zakończenie okresu zasiłkowego w większości przypadków w dniu 25 marca 2020 r., zgodnie z wytycznymi Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych (LINK) istnieją dwie możliwości:

1. do czasu wejścia w życie ustawy osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

może złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki

nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy

(kolejny) okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Zostanie ono rozpatrzone po wejściu w życie

znowelizowanych przepisów.

2. uzyskanie zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów ogólnych*. Zgodnie z tymi przepisami, zasiłek opiekuńczy

przysługuje w wymiarze:

60 dni – w przypadku dziecka do lat 8 oraz chorego dziecka w wieku do lat 14,

30 dni – w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

14 dni – w przypadku dzieci powyżej 14-stego roku życia oraz pozostałych członków rodziny.

W tym przypadku, dokumenty, które należy złożyć w zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku

opiekuńczego** to:

a. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

b. wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na odpowiednim formularzu: ZUS Z-15A - opieka nad dzieckiem lub

ZUS Z-15B - opieka nad członkiem rodziny. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS należy złożyć formularz ZAS-

36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie

płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3A - w przypadku

pozostałych ubezpieczonych.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie ZUS, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia

2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., wniosek złożony na zasadach ogólnych będzie

potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku

opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje

dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
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Zgodnie z projektowanymi przepisami „Tarczy antykryzysowej”, 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przedłużony o kolejne 

14 dni, a nadto możliwe będzie skorzystanie z niego za okres 

wstecz, tj. począwszy od 26 marca 2020 r. 
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DWIE MOŻLIWOŚCI

Art. 54 projektowanej ustawy zmieniającej przewiduje bowiem, iż do przysługującego ustawą okresu pobierania

dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku

opiekuńczego, który został przyznany na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374). Nadto, zgodnie z art. 59 pkt. 1 lit. d projektowanej ustawy, zmieniany

art. 4 ustawy (który przewiduje możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego) oraz art. 54 projektowanej

ustawy zmieniającej, mają wejść w życie 26 marca 2020 r.
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https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
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https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
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art. 32 i 33 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.

z 2019 r. poz. 645, 1590)

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
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W oświadczeniu o uzyskaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego możliwe jest wskazanie łącznego 14-dniowego

okresu opieki nad dzieckiem albo wyłączenie z tego okresu dni, w których pracownik nie był zobowiązany pracować

lub dziecko miało zapewnioną opiekę. Tym samym, istnieje możliwość wskazania w oświadczeniu, iż pracownik

będzie sprawował opiekę nad dzieckiem np. w ciągu 5 dni i wówczas z 14-dniowego limitu pozostanie mu

do wykorzystania 9 dni w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia placówek. Zasiłek przysługuje zgodnie

ze złożonym oświadczeniem, tj. za cały 14-dniowy okres – w tym także za dni wolne od pracy jeśli wpisano

w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze - jeśli takie okresy zostały wskazane

w oświadczeniu. Tym samym, ujęcie w oświadczeniu dni wolnych od pracy (np. weekendów) jest możliwe (LINK).

Niemniej, w takiej sytuacji, pracownik wyczerpuje dni z 14-dniowego limitu, które mógłby zachować na kolejne

okresy zamknięcia placówek

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
szerszych informacji na powyższy 
temat. 
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