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Otwarcie żłobków a dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Aktualne informacje
Co należy zrobić w sytuacji, gdy rodzic złożył już wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za
okres do 25 kwietnia, a od 19 kwietnia żłobki i przedszkola będą znowu otwarte? Portal gov.pl odpowiada:
wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. – bez konieczności składania nowych
wniosków lub korygowania wniosków dotychczas złożonych.
W związku z tym, że od 19 kwietnia br. możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli, pojawiły się nowe wyjaśnienie
dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
W przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego – złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia
2021 r. – w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r. –wypłata świadczeń przysługiwać będzie
jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.
Natomiast w sytuacji, gdy mimo otwarcia placówek opiekuńczych (żłobków, przedszkoli) od 19 kwietnia 2021 r. nastąpi
jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty zasiłku
za okres po 18 kwietnia 2021 r. (czyli od 19 kwietnia br.) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę
zasiłku– za okres, w jakim placówka jest zamknięta. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do
dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zasiłek ten przysługuje do 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego
wydłużenie.
Powyższe dotyczy wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają
do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem
niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie
placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku
opiekuńczego na podstawie wcześniej złożonych wniosków.
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