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PRACOWNICY NA UMOWĘ O PRACĘ

Skorzystaj z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Otrzymasz dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. 
Tarcza Antykryzysowa umożliwia pobieranie zasiłku przez kolejne 14 dni.

Możesz pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekujesz się:

• osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 
albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,

• chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek 
dziennego pobytu,

• dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

U pracodawcy składasz oświadczenie, a pracodawca przekazuje dalej informację do ZUS. Wzór oświadczenia 
można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeśli pracodawca wypłaca zasiłek (w 
przypadku gdy jest do tego zobowiązany), to wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

http://www.zus.pl/


PRACOWNICY NA UMOWIE CYWILNOPRAWNEJ

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z 
przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy 
albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. Możesz otrzymać 
2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

Jak otrzymać dofinansowanie?

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Abyś otrzymał świadczenie postojowe, Twój zleceniodawca 
lub zamawiający musi złożyć wniosek RSC-C. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Wniosek można przekazać:

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

• za pośrednictwem poczty,

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).


