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Dodatkowy zasi?ek opieku?czy od 9 listopada

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przys?uguje dodatkowy zasi?ek opieku?czy.

Opieka nad dzie?mi do lat 8
Rodzicom dzieci do lat 8 przys?uguje dodatkowy zasi?ek opieku?czy, je?eli rodzic sprawuje
osobist? opiek? nad dzieckiem w przypadku:
zamkni?cia z powodu COVID-19 ??obka, klubu dzieci?cego, przedszkola, szko?y lub innej
placówki, do której ucz?szcza dziecko,
otwarcia tych placówek, gdy brak jest mo?liwo?ci zapewnienia przez te placówki opieki z
powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
braku mo?liwo?ci sprawowania opieki przez niani? (link do strony zewn?trznej) lub braku
mo?liwo?ci sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewn?trznej) z
powodu COVID-19.

Opieka nad dzie?mi niepe?nosprawnymi
Od 9 do 29 listopada 2020 r. dodatkowy zasi?ek opieku?czy z powodu zamkni?cia ??obka, klubu
dzieci?cego, przedszkola, szko?y lub innej placówki, do której ucz?szcza dziecko, ale równie? w
przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mog? zapewni? opieki albo w przypadku braku
mo?liwo?ci sprawowania opieki przez niani? lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19
przys?uguje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:
do 16 lat, które maj? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci,
do 18 lat, które maj? orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe?nosprawno?ci,
do 24 lat, które maj? orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego.
Dotyczy to tak?e rodziców lub opiekunów pe?noletnich osób niepe?nosprawnych zwolnionych od
wykonywania pracy z powodu konieczno?ci zapewnienia opieki nad tak? osob? w przypadku
zamkni?cia z powodu COVID-19 placówki, do której ucz?szcza doros?a osoba niepe?nosprawna,
tj. szko?y, o?rodka rewalidacyjno-wychowawczego, o?rodka wsparcia, warsztatu terapii zaj?ciowej
lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasi?ek opieku?czy z

1/2

Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

tytu?u sprawowania opieki nad doros?ymi osobami niepe?nosprawnymi przys?uguje równie? w
przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie mo?e zapewni? opieki, np. ze wzgl?du na
ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyska? dodatkowy zasi?ek opieku?czy?
Nie zmieni?y si? zasady wyst?powania o dodatkowy zasi?ek opieku?czy.
Aby otrzyma? dodatkowy zasi?ek opieku?czy, wystarczy z?o?y? u swojego p?atnika sk?adek, np.
pracodawcy, zleceniodawcy o?wiadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 39kb).
O?wiadczenie to jest jednocze?nie wnioskiem o dodatkowy zasi?ek opieku?czy. Osoby
prowadz?ce dzia?alno?? pozarolnicz? sk?adaj? o?wiadczenie w ZUS. Bez o?wiadczenia ZUS albo
p?atnik sk?adek nie wyp?aci zasi?ku.
Trzeba pami?ta?, ?e nie zmieni?y si? zasady przys?ugiwania dodatkowego zasi?ku opieku?czego.
Zasi?ek ten nie przys?uguje, je?li drugi z rodziców dziecka mo?e zapewni? dziecku opiek? (np. jest
bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).
Dodatkowego zasi?ku nie wlicza si? do limitu 60 dni zasi?ku opieku?czego w roku kalendarzowym
przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
nstrukcja, jak z?o?y? o?wiadczenie przez portal PUE ZUS (plik doc 572kb).
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