Szanowni Rodzice!
W dniu 28.03.2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział ZNP w Drawsku
Pomorskim poinformował o przystąpieniu do akcji strajkowej pracowników Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Strajk rozpocznie się od
dnia 08.04.2019 r. do odwołania. W tej sytuacji mam ograniczone możliwości co do
zapewnienia opieki dzieciom.
Jednocześnie informuję, że mogą Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdzie poniżej
przedstawiam podstawowe informacje na ten temat.
Zasiłek opiekuńczy
To rozwiązanie dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących
działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie
dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy
szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje
matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi
80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków
rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę. Zasiłek można dostać jedynie, gdy
o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy
również tylko dzieci w wieku do 8 lat.
Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?
Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli
prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko
można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.
Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty
zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz
wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany
przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo
zaświadczenie
płatnika
składek
wystawione
na
druku
ZUS
Z-3
–
w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz
ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS.
Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
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