
 

 

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy covid 

 
W związku z wybuchem pandemii Covid-19 wiele obszarów naszego codziennego życia zostało odgórnie 

ograniczone. Zamknięte między innymi zostały żłobki i przedszkola. W związku z tym, wiele pracujących 

rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki, zostało podstawionych pod 

ścianą. Właśnie z myślą o nich ustanowiony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Początkowo opublikowano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

w celu przeciwdziałania Covid-19, na podstawie których prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznano 

wpierw na okres od 9 listopada 2020r. do 24 grudnia 2020r. oraz później na okres łącznie na okres od 9 listopada 

2020r. do 24 grudnia 2020r. wraz z okresem od 28 grudnia 2020r. do 9 maja 2021r. Dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy przysługiwał rodzicom praktycznie od początku pandemii Covid-19. Okres za który przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy był jednak wielokrotnie wydłużany, a niedawno tj. 9 maja 2021r. Rząd zdecydował 

się na wydłużenie tego okresu o kolejne dwa tygodnie, tj. do 23 maja 2021r.  

Ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą: 

1) rodzice dzieci do lat 8,  

2) ubezpieczeni rodzice 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 oraz  

3) ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych  

od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. 

Należy sprecyzować, że rodzicom dzieci do lat 8 dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeśli 

rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, w przypadku: 

 zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której 

uczęszcza dziecko, 

 otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich 

ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania Covid-19 albo 

 braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez 

dziennego opiekuna z powodu Covid-19. 



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 

innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą 

zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna  

z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku: 

 do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, 

 do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych  

od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia  

z powodu Covid-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu 

dziennego o podobnym charakterze. Warto pamiętać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania 

opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy dana placówka jest 

otwarta, ale nie jest w stanie zapewnić potrzebnej nad niepełnosprawnym opieki, np. ze względu na ograniczenie 

w liczbie podopiecznych. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał natomiast w sytuacji, kiedy dana placówka zapewni 

opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta. Tak samo zasiłek ten nie będzie przysługiwał, jeśli drugi z rodziców 

dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, czy korzysta z urlopu rodzicielskiego  

lub wychowawczego). Kiedy wystąpi jedna z opisanych sytuacji, nie ma możliwości skutecznego ubiegania się  

o zasiłek. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku 

kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika składek,  

tj. np. pracodawcy, czy zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie  

to jednocześnie stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność 

pozarolniczą to składają one owe oświadczenie w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Bez oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo płatnik składek 

nie będzie w stanie wypłacić zasiłku. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej niniejszego artykułu. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak samo jak zasiłek wypłacany na zasadach ogólnych, wynosi 80% 

wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo 

wolne od pracy. 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2109). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2340). 



 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 106). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 206). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 286), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 368), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 455), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 559), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 655), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 751), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 863). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji 
zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim w 2021 r. 



OŚWIADCZENIE 
do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  

Instrukcja wypełniania 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 

2. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) 

3. Podaj adres do korespondencji w tej sprawie. 

Dane wnioskodawcy 

                                                                                                                                                        

PESEL     

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość                      Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu 

 

Imię                    Nazwisko 

Ulica 

Numer domu Numer lokalu    

Kod pocztowy                   Miejscowość    
 

Numer telefonu        Adres poczty elektronicznej  
 
                                                   Podaj numer telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie 

 

Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane świadczenie  

 

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad:   
 

dzieckiem/dziećmi  dorosłą osobą niepełnosprawną      

             

w okresie (podaj daty): 

w związku z: 

zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko (dzieci/podopieczny ) / 

niemożnością  zapewnienia opieki dziecku (dzieciom/podopiecznemu) przez placówkę, z powodu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania tej placówki  

niemożnością sprawowania opieki  nad dzieckiem  przez nianię lub dziennego opiekuna 

 Dane dziecka/ dzieci / podopiecznego (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL): 

Czy dziecko / podopieczny legitymuje się: orzeczeniem o niepełnosprawności / o znacznym stopniu 

niepełnosprawności / o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / o potrzebie kształcenia 

specjalnego*):            

  Tak                                          Nie 

           

 

  

 

  

  

  

                          

  

 

 

 

 
 

  



 
*) niepotrzebne skreślić 

 
 
Oświadczam, że: 
w okresie, za który ubiegam się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jest drugi rodzic / współmałżonek, który może 

zapewnić opiekę dziecku/dzieciom 

   Tak                 w dniach:   

  Nie 

drugi rodzic / współmałżonek: 

               nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego  

                                   otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy za dni:  

Dane drugiego rodzica / małżonka (imię, nazwisko, PESEL): 

 
  
 
 
 
Data 
                                                       
                               dd      /     mm     /         rrrr                                          Czytelny podpis osoby, która składa wniosek 
 

Informacja 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania 
opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna, a także w okresie niezapewnienia opieki dziecku przez tę placówkę z powodu 
czasowego ograniczenia funkcjonowania tej placówki. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się: 

 dzieckiem w wieku do lat 8,  

 dzieckiem w wieku do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 dzieckiem w wieku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 dzieckiem w wieku do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom lub opiekunom dorosłej osoby niepełnosprawnej w przypadku zamknięcia  

z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj.: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica/współmałżonka, który może zapewnić opiekę dziecku/ osobie 
niepełnosprawnej. 
W przypadku podania w oświadczeniu nieprawdziwych danych lub wprowadzenia w błąd podmiotu wypłacającego zasiłek, wypłacony 
zasiłek zostanie uznany za świadczenie pobrane nienależnie, które podlega zwrotowi. 

  

 

 

  

 

        


