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dodatkowy zasiłek opiekuńczy
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pakiet rozwiązań
dla osób korzystających z zasiłku opiekuńczego oraz niepełnosprawnych
wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (art. 4 – 4a ustawy)
Zmiany jakie nastąpiły w regulacji dot. dodatkowych zasiłków
opiekuńczych w związku z nowelizacją z 31 marca 2020r., to:
d rozszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o dodatkowy
zasiłek opiekuńczy.
Po wprowadzonych zmianach także rodzice dzieci niepełnosprawnych
w wieku powyżej 8 lat mają prawo ubiegać się o taki zasiłek.
d wydłużenie o kolejne 14 dni okresu za który przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy.

A zatem aktualnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez
nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki:
d nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
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d nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
d nad dorosłą osobą niepełnosprawną, w przypadku zamknięcia
szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka
wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki
pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19,
do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
a także

dla ubezpieczonych w KRUS rolnikom, w tym także domownikowi takiego
rolnika, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
d dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
d dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy
niż 14 dni, przy czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania
COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania
zasiłku opiekuńczego niż 14 dni, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały
zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu
dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania
opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

4

cudzoziemcy
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Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (zwanej dalej u.c.) wypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu
przedłużonego terminu, o którym mowa powyżej uważa się za legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

regulacje wskazane powyżej stosuje się odpowiednio
do terminów, o których mowa w:

d

art. 85 ust. 1 u.c.– wniosek o przedłużenie wizy,

d

art. 139l ust. 1 u.c. – wniosek o udzielenie kolejnego
zezwolenia,

d

art. 139t ust. 1 u.c. – wniosek o udzielenie zezwolenia,

d

art. 202 ust. 1 u.c. – wniosek o udzielenie zezwolenia
na pobyt stały stosowanych do zezwoleń na pobyt stały
oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej,

d

art. 300 ust. 2 u.c.– przedłużenie okresu
pobytu w ramach ruchu bezwizowego
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zezwolenie na pracę
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Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art.
88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega
przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis zdania
pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia
na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na podstawie
regulacji wskazanych powyżej wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę,
składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności
zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim
dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie przywołanych powyżej
regulacji.

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy,
którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz
podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych
oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego
ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Dodatkowego okresu wykonywania pracy, o którym mowa powyżej nie
wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 ust.
3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 u.c. wypada w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku
z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego
po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art.
315 ust. 1 u.c., wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin
ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni
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niepełnosprawni
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Zmiany dotyczą pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zatrudniającym
je przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się
o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia
pracownikom niepełnosprawnym, pokrywanego ze środków pochodzących
z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej
lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym
miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej
lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

co powinien zrobić taki pracodawca,
aby otrzymać refundację?
d

Złożyć wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę
zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON)

wniosek o rekompensatę powinien zawierać:
d

nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę;

d

wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę;

d

określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie,
o której mowa w ust. 1.
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do wniosku o rekompensatę należy dołączyć:
d

dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych
kosztów płacy,

d

zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty
kwartał roku poprzedniego,

d

kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 - wraz z uzasadnieniem.

termin złożenia
wniosku:

wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni,
od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres
przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej
lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym
miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

termin wypłaty
rekompensaty

14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
o rekompensatę. Wypłata rekompensaty następuje
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
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warsztaty terapii zajęciowej, centra
integracji, ośrodki wspracia, a covid-19
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Pomimo zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowych na
skutek przeciwdziałania COVID-19, a w przypadku zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej nadal będą
dofinansowanie z PEFRON koszty uczestnictwa w warsztacie terapii
zajęciowej. Co ważne, nawet w związku z przestojem działalności zakładu
na skutek przeciwdziałania COVID-19, (zawieszeniu) będą się one mogły
ubiegać o pełne dofinansowanie, które mimo zawieszenia zakładu
nie zostanie obniżone.

Centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej (podmioty,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym)
na polecenie wojewody zobowiązane są zawiesić zajęcia. Pomimo zawieszenia
działalności tych podmiotów nadal będę one otrzymywać dofinansowania
w pełnej wysokości. Ponadto uczestnicy centrum integracji społecznej,
klubów integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej
wysokości za czas zawieszenia zajęć z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W przypadku zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu przeciwdziałania
COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie
bieżących kosztów ich prowadzenia.
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pomoc z budżetu państwa –
domy samopomocy,
kluby samopomocy

15

Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy –
to iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu nie
większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej
kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z uwzględnieniem
zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej ustawy.

Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy - jest obliczana jako
iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty
dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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orzeczenia o niepełnowsprawności –
modyfikacje z uwagi na covid-19:
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dla orzeczeń, których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed
dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłuża się ważność
na okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie
dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.;

dla orzeczeń, których termin ważności upływa w terminie od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 - go dnia od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie
dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

karty parkingowe dla
niepełnosprawnych
z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19 zachowują ważność do
60 – go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
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decyzja przyznająca świadczenie
z pomocy społecznej
wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem,
a okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem
ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu
na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zmiana takiej decyzji w przypadku
przeciwdziałania COVID-19, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.
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orzeczenia o niezdolności do
pracy, samodzielnej egzystencji
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z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem
covid-19, orzeczenie o:
d

częściowej niezdolności do pracy,

d

całkowitej niezdolności do pracy,

d

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji,

d

niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje
ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu
jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień
do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności
tego orzeczenia.

d

orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień
do świadczenia rehabilitacyjnego, wydane na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którego ważność upływa
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu
ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres, (niezbędny
do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie więcej niż przez 12 miesięcy), w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia
na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
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d

Ulega wydłużeniu prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony
z powodu COVID-19 termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności
wydania w tej sprawie decyzji.

d

Na zasadach wskazanych w pkt 6 wydłużeniu ulega również termin
ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby
represjonowanej, legitymacji emeryta-rencisty oraz emeryta-rencisty
wojskowego, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności.

ważne

zasady o wydłużeniu prawa do świadczeń mają odpowiednie
zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek
o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został
złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia
i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia
w życie ustawy.
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