
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia 14 maja 2020 r. 

 

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu 
przeciwdziałania COVID-19 

(Dz. U. z dnia 14 maja 2020 r., poz. 855) 

 

Na podstawie art. 4 ust. 3 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 (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje: 

§  1.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a 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 przez okres na jaki zostały 
zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w 
związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, 
jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. 

§  2.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również w przypadku niemożności 
zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę 
lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych 
placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie 
dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. 

§  3.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również ubezpieczonemu oraz 
funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 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, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu 
opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. 

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r. 


