Pomoc de minimis
ogólna charakterystyka oraz w ujęciu świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Poradnik opracowany przez Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu jako zadanie publiczne zlecone
i sfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Niżańskiego w ramach edukacji prawnej, o której mowa
ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15 z późn. zm.), w związku z realizacją zadania
„Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Niżańskim w 2020 roku.”

1. Czym jest pomoc de minimis?
Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis zostały określone zasady przyznawania pomocy de minimis, które obowiązują
od 1 stycznia 2014 r.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawach dotyczących pomocy publicznej określa
zasady postępowania w sprawach pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w
art. 107 ust. 1 TFUE, zwanej dalej "pomocą publiczną", w tym udzielania pomocy de
minimis.
Pomoc de minimis jest to jedna z from wsparcia przedsiębiorców w ramach pomocy
publicznej.
Założeniem pomocy de minimis jest fakt, iż oferowane dla przedsiębiorców wsparcie
stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.
Pomoc de minimis polegać na finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, w tym
finansowaniu szkoleń, inwestycji, zwolnień czy też umorzeń podatkowych, może
również dotyczyć zwiększeniu zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, udzieleniu
preferencyjnych kredytów lub pożyczek.
2. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jako pomoc
de minimis dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
W związku z epidemią Covid-19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie zostało rozszerzone dla osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest
jako pomoc de minimis.
Tym samym taka osoba podlegać będzie regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, gdzie określono m.in. zasady
udzielenia pomocy publicznej, zasady jej monitorowania oraz tryb zwrotu pomocy
publicznej.
Przed udzieleniem pomocy osobie fizycznej prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą odbiera się zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz
dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
b) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis).
Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o
pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji wymienionych wyżej pomoc nie może
być udzielona tej osobie.
W myśl art. 25 ust. 1 w/w ustawy beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu
kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której
wydano decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego
odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji.
Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystająca
z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
obowiązana jest otrzymać na zasadzie art. 5 ust. 3 oraz 3a o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc
publiczna jest pomocą de minimis.

3. Wydłużenie okresu udzielania pomocy de minimis.
Powyższe zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis obowiązywać miały do
końca 2020 r.
Jednak na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia
oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego
przedłużenia i odpowiednich dostosowań, okres obowiązywania wskazanych w nim
rozporządzeń, tj.:
a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis,

b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (rozporządzenie dotyczące włączeń blokowych, takich jak pomoc
inwestycyjna, operacyjna i na dostęp do finansowania dla MŚP, pomoc na badania,
rozwój oraz innowacje, pomoc na ochronę środowiska czy pomoc szkoleniowa)
wydłużony został do 31 grudnia 2023 r.

4. Kwota pomocy de minimis.
Wspomniane wyżej rozporządzenia określa maksymalną kwotę, która może zostać
przyznana w ramach pomocy de minimis. Limit pomocy jakiej państwo ma prawo
udzielić jednemu przedsiębiorcy zgodnie z przepisami nie może przekroczyć 200 tys.
euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. W odniesieniu do firm z sektora transportu
drogowego towarów limit ten wynosi 100 tys. euro (z wyjątkiem usług
zintegrowanych).
Weryfikując wniosek przedsiębiorcy o państwowe wsparcie finansowe uwzględnia się
bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe Dokonuje się tym samym
sprawdzenia czy i kiedy podmiot korzystał z pomocy de minimis i w jakim zakresie.
Dla oceny wniosku nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na
jaki została wykorzystana. Zasadą jest, iż do ogólnej puli wlicza się wszystkie środki,
które przedsiębiorca uzyskał jako pomoc de minimis w badanym trzyletnim okresie.

5. Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis?
Z pomocy de minimis co do zasady może skorzystać każdy podmiot działający na rynku
w określonych limitach kwotowych.
Pomoc de minimis nie przysługuje:
a) przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym
rozporządzeniem Rady nr 104/2000/WE;
b) przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych
wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
c) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania
i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do
Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny
lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych
lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania
jej producentom tych produktów;
d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
z taką działalnością;

e) na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.
6. Obowiązek wydania zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.
Każdy kto skorzystał z pomocy de minimis obowiązany jest otrzymać od udzielającego
wsparcia zaświadczenia o wysokości przyznanej pomocy.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:
datę wydania;
pieczęć podmiotu udzielającego pomocy, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w
formie dokumentu elektronicznego;
numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu
udzielającego pomocy;
numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca
zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie;
dzień udzielenia pomocy;
wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;
wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie;
informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego
warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis, które
miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie;
dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Przedsiębiorca nie może otrzymać więcej pomocy de minimis niż przewiduje to rozporządzenie
Komisji Europejskiej 1407/2013. Weryfikacji wysokości uzyskanej pomocy de minimis można
dokonać w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).
7. Baza informacji- System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)
Baza prowadzona jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zawiera informacje
o:
a) wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
b) pomocy udzielonej z wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
c) wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej konkretnemu
beneficjentowi.

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią Covid-19 w ramach
tarczy antykryzysowej 6.0

Poradnik opracowany przez Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu jako zadanie publiczne zlecone
i sfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Niżańskiego w ramach edukacji prawnej, o której mowa
ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15 z późn. zm.), w związku z realizacją zadania
„Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Niżańskim w 2020 roku.

Ustawą z dnia 9 grudnia 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 wprowadzono nowe
zmiany dotyczące wsparcia dla branż dotkniętych epidemią koronawirusa.
W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:
a) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
b) Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą;
c) Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej,
d) Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców,
e) Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku,
1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?
O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników mogą ubiegać się:
a) Przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako
rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,
47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z,
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z oraz 86.90.A, 86.90.D,
90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z,
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
b) Przedsiębiorcy, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów
podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku był niższy w związku z wystąpieniem COVID-19 co najmniej
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
c) Przedsiębiorcy, którzy do końca III kwartału 2019 r. terminowo regulowali
zobowiązania podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
d) Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz nie
jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;
Jeżeli przedsiębiorca korzystał w danym miesiącu z innej formy wsparcia nie
jest możliwe uzyskanie wsparcia za ten miesiąc.
Wysokość dofinansowania wynosi 2000 zł miesięcznie i przysługuje przez okres
3 miesięcy.
Wniosek można składać wyłącznie w formie elektronicznej do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy do 28 lutego
2021 r.

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących
działalność gospodarczą
Przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność
gospodarczą, w/w kodami PKD jako przeważający rodzaj działalności mogą ubiegać
się o przyznanie im jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Nadto
zostały dodane trzy nowe kody PKD tj. 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z. są to branże
turystyczne oraz rekreacyjne.
Przedsiębiorcy z tych branż również mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie
postojowe.
Warunkiem przyznanie świadczenia jest
a) skorzystanie z wcześniejszych świadczeń postojowych w ramach pomocy
w związku z pandemią Covid-19,
b) przychód przedsiębiorcy z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie
2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł lub 1300 zł.
Wniosek o przyznanie tego typu świadczenia można złożyć wyłącznie elektronicznie za
pomocą platformy PUE ZUS, wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r.
Przedsiębiorcy, których przeważający rodzaj działalności gospodarczej określony jest
kodami 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie
postojowe od 16 grudnia 2020 r.
3. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców.
Ze środków z Funduszu Pracy przedsiębiorcy mogą ubiegać się dotację na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca, który uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów
podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40%
w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie
2019 r. oraz nie zawiesił działalności na okres przypadający na dzień 30 września 2020
r. może ubiegać się o przyznanie jednorazowej dotacji.
Dotacja przysługuje do wysokości 5 000 zł i jest jednorazowa. Przedsiębiorca nie będzie
zobowiązany do jej zwrotu, jeżeli będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres
3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Wniosek o przyznanie dotacji złożyć należy elektronicznie do powiatowego urzędu
pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
Nabór wniosków będzie możliwy od 19 grudnia 2020 r.

4. Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r.
Przedsiębiorcy, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
został określony kodami PKD wymienionymi w początkowej części niniejszego
opracowania mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc
listopad 2020 r.
Prawo do ubiegania się o tego typu zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który:
a) uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych
w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie 2019 r.;
b) złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane
we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.;
Wniosek o przyznanie zwolnienie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej
za pomocą platformy PUE ZUS w terminie od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia
2021 r.

Najczęściej pojawiające się pytania i problemy prawne związane
z epidemią koronawirusa ( SARS-CoV-2) w Polsce

Poradnik opracowany przez Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu jako zadanie
publiczne zlecone i sfinansowane ze środków Powiatu Niżańskiego w ramach edukacji
prawnej, o której mowa ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019. poz. 294
z późniejszymi zm.) z w związku z realizacją zadania prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Powiecie Niżańskim w 2020 roku.

Praca zdalna w dobie COVID-19
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii w myśl przepisów ustawy
z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania
(praca zdalna).
Przepisy nie wskazują w jakiej formie powinno zostać wydane polecenie pracy zdalnej,
tym samym przyjąć można, iż każda forma nawet ustna uznana zostanie za właściwą, byleby
w sposób jednoznaczny i zrozumiały dotarła do pracownika.
Obecnie to pracodawca poleca pracownikowi wykonywanie pracy w takiej formie,
jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik wystąpił z takim wnioskiem. Nie mniej
jednak to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o wykonywaniu pracy zdalnej.
Przepisy ustawy nie wskazują jak długo praca może być wykonywana w tego typu
formie. Decyzja należy do pracodawcy, jednak zaznaczyć należy, iż art. 3 w/w ustawy zgodnie
z art. 36 ust. 1 traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przez to czas, na
jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może
przekroczyć tego okresu.
Pracownik nie może odmówić wykonywania pracy formie pracy zdalnej, o ile polecenie
nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu Pracy).
W momencie kiedy pracownik odmówiłby wykonywania pracy zdalnej zgodnie
z art. 108 § 1 kodeksu pracy pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – są to tzw. kary porządkowe.
Praca zdalna w przypadku, gdy warunki mieszkaniowe lub rodzinne pracownika
uniemożliwiałyby wykonywanie pracy w miejscu jego zamieszkania, może być wykonywana
w miejscu innym wskazanym przez pracodawcę.
Co najważniejsze w związku z wykonywaniem pracy zdalnej wynagrodzenie nie
ulegnie obniżeniu.

Koronawirus (COVID-19), a zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko (dodatkowy zasiłek
opiekuńczy)
W związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu COVID-19 rodzicowi lub
opiekunowi prawnemu, zwolnionemu od obowiązku wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na podstawie art. 4 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres
nie dłuższy niż 14 dni.
Na chwilę obecną zajęcia w szkołach zawieszone są w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.
Zasiłek przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni rodzicom lub opiekunom prawnym,
którzy:
1) zostali zwolnieni od obowiązku pracy (złożyli oświadczenie pracodawcy,
zleceniodawcy lub bezpośrednio do ZUS);
2) powodem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest konieczność osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa);
3) są objęci ubezpieczeniem chorobowym (wykonują pracę na podstawie umowy
o pracę, umowy zlecenie, czy też prowadzą działalność pozarolnicząsamozatrudnienie).
Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie
wlicza się do ogólnego okresu zasiłkowego (60 dni) w przypadku pobierania zasiłku
opiekuńczego na podstawie art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Aby skorzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy o tym fakcie
poinformować pracodawcę, zleceniodawcę, a jeżeli prowadzimy działalność pozarolniczą
bezpośrednio ZUS- poprzez wypełnienie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem
do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły, którego wzór można pobrać ze strony ZUS (https://www.zus.pl/).
Bez złożenia w/w oświadczenia nie będzie można dochodzić prawa do wypłaty
przedmiotowego zasiłku. Oświadczenie takie można złożyć drogą mailową.
Zaznaczyć należy, że zasiłek może być pobierany jednocześnie tylko przez jednego
z rodziców lub opiekunów prawnych. Jednak nie ma żadnych przeszkód, aby rodzice podzielili
się czasem sprawowania opieki nad dziećmi. Ważne jest, aby okres opieki wskazany we
wniosku o przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie pokrywał się.
Przykładowo jeden rodzic może sprawować opiekę przez pierwsze 7 dni, następnie
drugi rodzic złoży w/w oświadczenie swojemu pracodawcy i tym samym będzie mógł
sprawować opiekę od 8 do 14 dnia zamknięcia szkoły dziecka w związku z COVID-19. Zasiłek
przysługuje łącznie przez okres 14 dni.
Stan prawny na dzień 18 marca 2020 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych ( Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07)

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa ( Dz.U.2019.645 t.j. z dnia 2019.04.08)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po zmianach – aktualizacja opracowania
Wcześniejszy artykuł zawierający omówienie kwestii przyznawania prawa do
dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku
z wprowadzonymi zmianami na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, winien zostać
zaktualizowany.
Tym samym do najważniejszych zmian jakie należy wymienić w związku z wprowadzoną
specustawą w kontekście prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zaliczymy:
1. Zasiłek od 26 marca 2020 r. będzie przysługiwał również w okresie niemożności
sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna.
2. Przyznanie prawa do zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia:
tj. od 26 marca 2020 r. ubezpieczonym rodzicom (odprowadzającym składkę
chorobową):
a) dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
b) dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
c) dzieci które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. 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,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 26 marca 2020 r. mogą dostać rodzice lub opiekunowie
prawni, którzy mają odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe i są zwolnieni
z obowiązku wykonywania pracy, z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
lub osobą niepełnosprawną spełniającą w/w kryteria.
O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby zatrudnione na umowę o pracę,
umowę zlecenie lub prowadzące działalność pozarolnicza (samozatrudnieni).
Aby uzyskać prawo do zasiłku należy u swojego płatnika składek (m.in. pracodawcy,
zleceniodawcy, a przy samozatrudnieniu bezpośrednio do ZUS) oświadczenie o sprawowaniu
opieki nad dzieckiem.
Osoby, które przed zmianami przepisów złożyły oświadczenie stanowiące podstawę do
wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za
kolejny okres.
Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom,
niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki.
Ważne jest, iż zasiłek nie będzie przysługiwał, jeśli drugi z rodziców dziecka może
zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu
wychowawczego).
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,
określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany 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.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu
społecznemu rolników
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wprowadzono możliwość uzyskania przez rolników ubiegania się o prawo do dodatkowego
zasiłku opiekuńczego.
Otrzymać go mogą ubezpieczeni w KRUS rodzice w związku z:
1. z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do
których uczęszcza dziecko;
2. niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu
COVID-19;
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia;
2) 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.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej,
która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr, tj. 32,41 zł za dzień.
Zasiłek wypłacany jest wyłącznie na wniosek, który należy przesłać do właściwej
placówki KRUS.
Wzór wniosku można pobrać ze strony KRUS.
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.

Koronawirus (Covid-19), a organizacja wesel lub innych imprez rodzinnych
powyżej 50 osób
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) wprowadzony został
zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433
z późn. zm.) zakaz organizowania zgromadzeń, w przypadku gdy liczba uczestników
zgromadzenia wynosi więcej niż 50 osób, ponadto w myśl § 5 w/w rozporządzenia znacznie
ograniczono możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej.
Tym samym pojawił się problem co zrobić w przypadku zaplanowanego z dużym
wyprzedzeniem wesela? Czy w takiej sytuacji można rozwiązać umowę z domem
weselnym?
Przepis wskazanego wyżej rozporządzenia w § 9 stanowi:
1. W okresie, o którym mowa w § 1 (tj. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2), zakazuje się organizowania zgromadzeń
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 631).
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników
zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby
działające w jego imieniu.
Przywołać w tym miejscu również należy treść art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
Prawo o zgromadzeniach, który stanowi, iż:
1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla
nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub
w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku
z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem
związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub
mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Tym samym po analizie tych dwóch przepisów przyjąć należy, iż wesele nie może być
uznane za zgromadzenie.
Jednak nie możemy zapominać, iż oprócz zakazu zgrupowań powyżej 50 osób
wprowadzone zostały obostrzenia wynikające z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego.
§ 5 ust. 1. w/w rozporządzenia:
1. W okresie, o którym mowa w § 1 (tj. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2), ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom
siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw
z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji
usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos
lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej
lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez
oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak
targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności

polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 82.30.Z),[…]
§ 6.
1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych
przepisach rodzajów działalności; […]
Także na tym tle mogą powstać problemy z organizacją wesela.
Domy weselne, restauracje nie będą w stanie wywiązać się z umowy, którą zawarły z przyszłą
parą młodą z uwagi na ograniczenia związane m.in z przygotowywaniem i podawaniem
posiłków.
Rozwiązanie umowy i zwrot wpłaconego zadatku.
Zadatek – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy
zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga
strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek
zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (art. 394 § 1 kc).
W myśl art. 394 § 3 kc w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony,
a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy
niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
Ponadto w przypadku niewykonania usługi przez dom weselny w związku z epidemią
koronawirusa i wynikającymi z tego powodu obostrzeniami nie możemy dochodzić od domu
weselnego obowiązku naprawienia szkody.
Do niewykonania umowy oraz powstania na tym tle ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych doszłoby tylko w sytuacji, w której z chwilą nadejścia terminu spełnienia
świadczenia spełnienie to nie nastąpiłoby z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność strona zobowiązana do tego świadczenia (art. 471 kc)
Niewątpliwie wprowadzenie w naszym kraju początkowo stanu zagrożenia
epidemicznego, a następnie stanu epidemii, możemy uznać za siłę wyższą i okoliczność,
za którą żadna ze stron odpowiedzialności ponosić nie może.
Dodatkowo w myśl art. 495 § 1 kc jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe
wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała
to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już
otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
W tym wypadku nie ma obowiązku zapłaty umówionego przez strony wynagrodzenia, a to co
zostało wpłacone podlegać musi zwrotowi.
Podsumowując:
w związku z zaistniałym w naszym kraju stanem epidemii i wprowadzeniem wielu obostrzeń
możliwe jest rozwiązanie umów np. z restauracją, w której miało odbyć się wesele.
W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu świadczeń wzajemnych.
Biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców
warto spróbować porozumieć się i np. przesunąć termin wesela.
Wiadomo, iż najczęściej rezerwowane terminy np. soboty czy też niedziele mogą być
już zajęte. Jednak nikt nie powiedział, że wesele w poniedziałek nie będzie udane w momencie,
gdy wszyscy goście będą mogli bezpiecznie bawić się, bez ryzyka zarażenia się
koronawirusem.

Aktualizacja dotycząca organizacji wesel w związku z wprowadzeniem
stanu epidemii
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do
odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W jednym ze wcześniejszych artykułów zostały omówione kwestie związane
z organizacją wesel w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
Obecnie od 20 marca 2020 r. obowiązuje na terenie kraju stan epidemii, tym samym
zostały wprowadzone nowe ograniczenia oraz zakazy porównując je ze wcześniej
obowiązującymi przepisami prawa w związku z ogłoszeniem stanem zagrożenia
epidemicznego w Polsce.
W dalszym ciągu aktualne pozostają:
1. Zakaz prowadzenia działalności przez przedsiębiorców polegającej m.in.
przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach
lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu,
spożywanych na miejscu, z wyłączeniem przygotowywania zamówień na wynos
(§ 6 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii)
2. Zakaz organizowania zgromadzeń, z tą zmianą, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r.
do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:
a) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
b) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami
najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym
pożyciu.
W myśl przywołanego art. 115 § 11 kk sobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (związek
nieformalny, gdzie pomiędzy osobami istnieje więź fizyczna, uczuciowa i gospodarcza).
Jak zostało to opisane we wcześniejszym artykule wesele nie może być uznane
za zgromadzenie zgodnie art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach.
Tym samym możliwe jest przygotowanie przyjęcia weselnego np. w domu. Jednak
biorąc pod uwagę zasadę odpowiedzialności społecznej powinniśmy bardzo rozważnie
podchodzić do tematu organizacji wesela w dobie epidemii. Nie należy za wszelką cenę szukać
luk w prawie, które pozwolą na obejście obowiązujących aktualnie przepisów.
W poprzednim artykule wskazane zostały możliwości z jakich mogą skorzystać przyszłe
pary młode w związku z zawarciem umów np. z domami weselnymi. Nadal pozostają one
aktualne.
Kwestią zastanawiającą jest to do kiedy możemy skorzystać z przedstawionych
w poprzednim artykule opcji. Czy możliwe jest na ten moment np. rozwiązywanie umów
dotyczących organizacji przyjęć weselnych zaplanowanych na maj, czerwiec lub lipiec?
Odpowiedź na ten moment nie jest możliwa, ponieważ nie wiadomo jak długo stan epidemii
będzie obowiązywał.
Mając na względzie przepisy powołanego wyżej rozporządzenia do momentu
odwołania stanu epidemii wprowadzone ograniczenia i zakazy będą obowiązywać. Tak długo
jak obowiązywał będzie wprowadzony stan epidemii będziemy mogli skorzystać z możliwości
opisanych wcześniej. Obecną sytuację dotyczącą trudności związanych z organizacją przyjęć
weselnych możemy realnie rozpatrywać do imprez planowanych na marzec czy też kwiecień.

Organizacja ślubów kościelnych oraz cywilnych w dobie stanu epidemii
Ślub kościelny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadziło przepisy ograniczające
sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych
obiektach kultu religijnego.
Ograniczenia nakładają obowiązek, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym
czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się
łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń:
1. W okresie od w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. nie więcej
niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny;
2. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia
12 kwietnia 2020 r. do odwołania nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników
i osoby sprawujące kult religijny.
Jest to ważne w sytuacji, kiedy przyszli małżonkowie planują ślub podczas ceremonii
w kościele (ślub konkordatowy).

Ślub cywilny
Rozważając kwestie związane organizacją ślubu cywilnego (przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego) zaznaczenia również wymaga fakt, iż uchwalone przepisy
wprowadziły pewne restrykcje.
Dotyczy to ograniczenie wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej lub
jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym.
W myśl § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:
1. W okresie obowiązywania stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd
administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze
publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
a) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
b) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający
bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, podejmuje kierownik urzędu
administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania
o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia,
na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie urzędu lub jednostki.
W związku z powyższym należy liczyć się ze znaczącymi ograniczeniami związanymi
z udzielaniem ślubów cywilnych przez Kierowników USC. Jednak w każdym przypadku
należy wcześniej kontaktować się z właściwym Urzędem Stanu Cywilnego w celu ustalenia
istnienia ewentualnych ograniczeń.
Wszystkie opisane wyżej ograniczenia i zakazy obowiązują do czasu odwołania stanu
epidemii.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Problem pojawia się, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku sprawuje
opiekę nad osobą, której niepełnosprawność nie powstała przed ukończeniem przez ta osobę
18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do
ukończenia 25. roku życia.
Wtedy ośrodek pomocy społecznej wyda decyzje odmowną.
Co należy zrobić?
Od decyzji odmownej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
W odwołaniu należy powołać się treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który to
w wyroku z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) orzekł o niezgodności
art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po
ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment
powstania niepełnosprawności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
W treści uzasadnienia wyroku podniesiono, że skarżący nie powinien być tratowany gorzej niż
osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny nie tylko
wówczas, gdyby niepełnosprawność powstała w czasie, gdy osoba ta nie spełnia określonych
w w/w przepisie warunków, ale tym bardziej gdy – wobec treści orzeczenia
o niepełnosprawności okaże się, że nie da się ustalić kiedy ona powstała, a więc nie można
wykluczyć, że w tym okresie, o którym mowa w art. 17 ust.1 b ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Przytoczony art. 17 ust. 1b (na podstawie w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego)
w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących
opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie
ze względu na moment powstania niepełnosprawności, utracił moc 21 października 2014 r.
Z uwagi na powyższą okoliczność nastąpiło obalenie domniemania jego konstytucyjności,
co oznacza że sądy i organy administracji nie powinny stosować w/w podważonej
regulacji.
Tym samym prawo do omawianego zasiłku winno przysługiwać również takim osobom.

Zasiłek lub wynagrodzenie dla osób objętych obowiązkową kwarantanną
Osoby objęte obowiązkową kwarantanną mogą ubiegać się o wynagrodzenie za czas
choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek
chorobowy.
Prawo do świadczeń przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu tj.:
1. Pracownikowi – składka chorobowa jest obowiązkowa;
2. Zleceniobiorcy – jeżeli odprowadzana jest składka chorobowa;
3. Osobie prowadzącej działalność pozarolniczą – jeżeli odprowadzana jest składka
chorobowa.
Kroki jakie należy wykonać, aby ubiegać się o zasiłek:
1. Złożenie oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu
granicy po dniu 15 marca 2020 r.;
2. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od ukończenia kwarantanny
pracodawcy, zleceniodawcy lub jeżeli jesteśmy samozatrudnieni bezpośrednio do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wzór takiego oświadczenia znajduje się na
stronie ZUS).
Ważne jest, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii osoba odbywająca
obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację należy
przekazać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
przez telefon.
Pracodawca (płatnik składek), który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego
z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje złożone
oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie
odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Realizacja kontaktów z dzieckiem w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii
Stan epidemii w związku z COVID-19 wywołał problemy na tle wykonywania
kontaktów rodzica z dzieckiem.
Sytuacja panująca obecnie w naszym kraju nie ułatwia realizacji tych kontaktów.
Bardzo dużo zależy obecnie od współpracy, jaką podejmują rodzice w celu umożliwienia
dziecku kontaktów z każdym z rodziców.
Niezależnie od tego, że rodzice mieszkają w rozłączeniu, dziecko ma prawo do
kontaktów z każdym z nich, chyba że tych kontaktów zakazano.
Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 3 kwietnia 2020 r. wydało komunikat, w którym
wskazano, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji
w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców
żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie
postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne,
jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.
Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających
z zastosowanej kwarantanny.
Tym samym stan epidemii w żaden sposób nie powoduje zawieszenia czy też
unieważnienia orzeczenia dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem.
Brak realizacji kontaktów
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje sankcje za naruszenie obowiązków
w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Odpowiedzialność taką ponosić będzie rodzic, pod
którego pieczą pozostaje dziecko, a który nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki
wynikające z orzeczenia lub ugody z zakresie kontaktów. Nadto taką samą odpowiedzialność
ponosić będzie rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem, albo któremu takich kontaktów
zakazano.
W związku z naruszeniem uprawnień do kontaktów z dzieckiem uwzględniając sytuację
majątkową tej osoby, sąd zagrozi nakazaniem zapłaty na rzecz:
1. osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde
naruszenie obowiązku
lub
2. na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje oznaczonej sumy pieniężnej za
każde naruszenie obowiązku.
Jeżeli pomimo zagrożenia przez sąd zapłatą odpowiedniej sumy pieniężnej osoba nadal nie
będzie wykonywała lub niewłaściwie wykonywała kontakty z dzieckiem, sąd nakaże zapłatę
określonej sumy pieniężnej.
Pamiętać jednak należy, iż podstawową zasadą kodeksu rodzinnego jest zasada dobra
dziecka. Tym samym sąd oraz rodzic zobowiązany jest zawsze kierować się dobrem
i bezpieczeństwem dziecka.
Nieuzasadnione ograniczanie kontaktów winno rodzić konsekwencje dla tego rodzica, które
dopuszcza się takiego ograniczenia. Jednakże, każdą sprawę należy rozpatrywać
indywidualnie, mając na względzie dobro dziecka.

Świadczenie postojowe
W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi rozszerzenia kręgu osób
uprawnionych do uzyskania nieopłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego stosownie do treści art. 4 ust. 1 i w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 ustawy
z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie
zatrudniały innych osób.
W związku z powyższym omówione zostanie świadczenie postojowe, które zostało
wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Świadczenie postojowe – komu przysługuje?
W myśl art. 15 zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe przysługuje:
Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło
jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do
przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została
zawarta umowa cywilnoprawna.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe
przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed
dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli
przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej
15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia
2020 r.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku - tj. 15 681 zł.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.
Wysokość świadczenia postojowego w opisanych wyżej przypadkach wyniesie 2 080 zł.
Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje:
1) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie
przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej
i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie
2) nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
3) mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub posiada prawo czasowego lub
stałego pobytu na terytorium RP.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów
cywilnoprawnych.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składa się do Zakładu Ubezpieczeń
społecznych druk RSP-DK.
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS do skrzynki przeznaczonej do odbioru dokumentów.

