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[Informacja]: Rodzice nadal z zasi?kiem na dziecko
Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasi?ek opieku?czy, mog? wnioskowa? o wyp?at?
pieni?dzy na kolejne dni. O?wiadczenie rodzica zostanie rozpatrzone ju? po wej?ciu w ?ycie
znowelizowanych przepisów.
W zwi?zku z decyzj? o zamkni?ciu szkó?, ??obków i przedszkoli a? do ?wi?t Wielkanocnych, trwaj?
prace nad wyd?u?eniem zasi?ku dla rodziców, którzy opiekuj? si? dzieckiem o kolejne dni. Nowe
rozwi?zania maj? obowi?zywa? z moc? wsteczn?, czyli od 26 marca 2020 r. Dodatkowy zasi?ek
przys?uguje rodzicom na mocy przyj?tej w marcu specustawy, która przyznaje rodzicom dziecka
do uko?czenia 8 lat prawo do skorzystania z dodatkowego zasi?ku opieku?czego. Uj?ty w tej
ustawie czas wyp?aty zasi?ku wynosi? pocz?tkowo 14 dni.
- Poniewa? zamkni?cie szkó? jest d?u?sze rodzicom ko?czy si? ju? okres prawa do dodatkowego
14-dniowego zasi?ku opieku?czego, dlatego ju? teraz mog? wnioskowa? o dalsz? wyp?at?.
O?wiadczenie nale?y sk?ada? tak samo jak poprzednie a sam wniosek zostanie rozpatrzony ju? po
wej?ciu w ?ycie znowelizowanych przepisów - wyja?nia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. – To oznacza, ze samozatrudnieni wysy?aj? wniosek
bezpo?rednio do ZUS a osoby na umowach do swojego pracodawcy – dodaje.
Ponadto rodzice mog? wyst?pi? o zasi?ek opieku?czy na ogólnych zasadach, w takim przypadku
b?dzie on przys?ugiwa? w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wype?ni?
formularz dost?pny na stronie ZUS - Z-15A oraz o?wiadczenie o zamkni?ciu placówki.
- Jednak po wej?ciu w ?ycie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony, jako dodatkowy
zasi?ek i nie b?dzie wliczany do puli 60 dni. – zapewnia Kowalska-Matis.
O?wiadczenie o dodatkowym zasi?ku opieku?czym mo?na z?o?y? przez Internet. Osoba
prowadz?ca pozarolnicz? dzia?alno?? albo wspó?pracuj?ca z osob? prowadz?c? dzia?alno??, dla
której p?atnikiem zasi?ku jest ZUS, mo?e wys?a? do Zak?adu o?wiadczenie elektronicznie - za
po?rednictwem Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS. O korzystaniu z zasi?ku pracownik
powinien poinformowa? swojego pracodawc?, zleceniobiorca - swojego zleceniodawc?, a osoba
prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? bezpo?rednio – do ZUS.
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