ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego
zostało przedłużone do 9 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby
dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku
z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych
placówek.
Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi
dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym
rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które
mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?
Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić
dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu
wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku
i rodzic z tej opieki skorzysta.
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać
dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy,
zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na
www.zus.pl). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia
ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.
Otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r.
W związku z otwarciem od 19 kwietnia 2021 r. żłobków, klubów dziecięcych, dziennych
opiekunów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

podmiotów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, nadal obowiązuje
zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest
otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy przysługuje, gdy pomimo otwarcia od 19 kwietnia 2021 r. żłobków i przedszkoli
nastąpi jednak zamknięcie danej placówki lub jej ograniczone funkcjonowanie i brak jest
możliwości zapewnienia przez te placówki opieki w czasie trwania COVID-19.

Jednocześnie przypominamy, że najdogodniejszą formą wypłaty świadczeń jest przekazanie
przez ZUS pieniędzy na rachunek bankowy. Posiadanie konta w banku oraz karty płatniczej
jest zdecydowanie najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Bardzo ważnym elementem
ułatwiającym korzystanie z konta osobistego, jest jakość usług bankowości elektronicznej,
a szczególnie bankowości mobilnej, oferowanych przez dany bank.
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