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Wskazane przepisy regulują przesłanki i zakres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ich nowe

brzmienie wyraźnie wskazuje, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać wyłącznie w przypadku

osobistego sprawowania opieki nad:

▪ dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

do ukończenia 18 lat,

▪ dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,

▪ dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

▪ nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Zasiłek ma przysługiwać zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu

COVID-19 jak i w przypadku otwarcia ww. placówek.

25 maja 2020 r. wchodzi w życie art. 46 ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), który

dokonuje m.in. zmiany art. 4 i 4a 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. poz. 374, 567, 568

i 695).

Tym samym, ustawodawca nie przyznał możliwości ubiegania się

o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ubezpieczonym sprawującym opiekę

w stosunku do dzieci do lat 8.

Osobom takim, pozostaje możliwość wystąpienia o zasiłek

opiekuńczy na ogólnych zasadach, tj. na podstawie przepisów

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(tj. Dz. U. 2020 poz. 870).

Opieka nad 

dziećmi do 8 lat

Jednocześnie zgodnie z wydanymi przez rząd rozporządzeniami z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia

dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 855,

Dz. U. 2020 poz. 856), dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14 czerwca 2020 r. i w każdym

z ww. przypadków, będzie przysługiwał osobom uprawnionym przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
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Przyjęte przepisy zaprzeczają komunikatowi wydanemu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej (LINK) z którego wynika m.in., iż:

dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Nadal będzie on przysługiwać

rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli

czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Z powyższego wynika wniosek, iż ostatecznie ustawodawca podjął inną decyzję. Komunikat nie ma bowiem

mocy wiążącej, a źródłem praw i obowiązków mogą być wyłącznie przepisy ustawowe.
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