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[Informacja]: Rodzice nadal w domu z dzieckiem
Jeszcze do 26 kwietnia 2020 r. mog? rodzice opiekowa? si? swoim dzieckiem w ramach zasi?ku
opieku?czego. Na dodatkowe pieni?dze mog? liczy? nie tylko rodzice, których dziecko
ucz?szcza?o do ??obka, klubu dzieci?cego, przedszkola lub szko?y, ale tak?e rodzice, których
dzieckiem opiekowa? si? dzienny opiekun lub „niania”, z któr? rodzice zawarli umow?
uaktywniaj?c?.
Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia do placówek ZUS na Dolnym ?l?sku wp?yn??o prawie 10 tys.
wniosków o zasi?ek opieku?czy. W tym od przedsi?biorców rozliczaj?cych si? na ternie dzia?ania
legnickiego oddzia?u ZUS takich wniosków przes?ano 1979, wa?brzyskiego 3036, wroc?awskiego
4923. W ca?ej Polsce do ZUS tylko do 8 kwietnia wp?yn??o 133 683 wniosków.
- Podkre?lam, ?e to s? tylko wnioski od rodziców samozatrudnionych, bo jedynie oni sk?adaj?
wnioski bezpo?rednio do nas. Ka?dy pracownik bez wzgl?du na to, na jaki rodzaj umowy jest
zatrudniony wniosek o opiek? sk?ada bezpo?rednio u swojego pracodawcy – wyja?nia Iwona
Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Jak uzyska? dodatkowy zasi?ek opieku?czy?
- Je?li jeste?my zatrudnieni na podstawie umowy o prac? lub umow? zlecenia wtedy o zasi?ek
wyst?pujemy bezpo?rednio do swojego pracodawcy natomiast, tylko, je?li prowadzimy
jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? wniosek sk?adamy w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. - W?a?ciciel ma?ej firmy przesy?a (sk?ada)
wniosek bezpo?rednio do ZUS zarówno za siebie samego, je?li jest to firma jednoosobowa, jak i
swoich pracowników, je?li ich zatrudnia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym ?l?sku.
Wa?ne: W przypadku osób samozatrudnionych warunkiem ubiegania si? o zasi?ek jest to czy kto?
p?aci za siebie sk?adk? chorobow? czy nie.
- Przypomn?, ?e sk?adka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowi?zkowa, ale ju? na chorobowe
dobrowolna – wyja?nia rzeczniczka.
Zasi?ek opieku?czy przys?uguje osobom obj?tym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno
obowi?zkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, – gdy
sk?adk? na tzw. „chorobowe” odprowadzaj? za siebie dobrowolnie. Przys?uguje on na równi tak
samo matce lub ojcu dziecka i jest wyp?acany temu z rodziców, który wyst?pi o jego wyp?at?.
Zasi?ek wyp?acany jest – tak jak chorobowe, czyli w wysoko?ci 80 proc. wynagrodzenia. Mo?na o
niego wyst?pi? wtedy, gdy nie ma innych cz?onków rodziny, którzy mog? dziecku zapewni? opiek?.
Dodatkowy zasi?ek opieku?czy z powodu zamkni?cia ??obka, klubu dzieci?cego, przedszkola lub
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szko?y w zwi?zku z COVID-19 przys?uguje od 26 marca br. tak?e ubezpieczonym rodzicom dzieci
do 16 lat, które maj? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci, do 18 lat, które maj? orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci, które maj? orzeczenie o potrzebie
kszta?cenia specjalnego. O?wiadczenie mo?na z?o?y? w dowolnym momencie, ale trzeba je
z?o?y?, bo bez niego 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 w dodatkowym
wymiarze 14 dni przys?uguje ??cznie obojgu rodzicom, niezale?nie od liczby dzieci, które
wymagaj? opieki. 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.
O?wiadczenie o dodatkowym zasi?ku opieku?czym do ZUS naj?atwiej z?o?y? przez Internet za
po?rednictwem Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS. Zarówno o?wiadczenie jak i
instrukcja tego jak je z?o?y? przez portal PUE ZUS s? tutaj: https://www.zus.pl/ozus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
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