
 
 

 

 

Dostęp do podwyższonego zasiłku chorobowego Covid-19 i zasiłku dla 

bezrobotnych w okresie pandemii dla osób przebywających w Ośrodkach 

Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision) 

 

Każdy pracownik (w tym obcokrajowcy) może otrzymać podwyższony zasiłek 

chorobowy od pierwszego dnia, w przypadku wymogu kwarantanny domowej 

 

 

 

Piątek, 7 sierpnia 2020 r. 

 

Minister Opieki Społecznej, Heather Humphreys, TD, ponownie zapewniła dzisiaj 

pracowników, u których zdiagnozowano Covid-19 lub z wydanym przez lekarza 

zaświadczeniem o kwarantanie domowej dlatego, że prawdopodobnie stali sie źródłem 

zakażenia Covid-19, że kwalifikują się do podwyższonego zasiłku chorobowego 

wypłacanego przez jej Departament. 

 

Wszyscy pracownicy (z wyjątkiem niektórych pracowników sektora publicznego, 

którzy płacą zmienioną stawkę ubezpieczenia społecznego) oraz osoby pracujące na 

własny rachunek, w tym obcokrajowcy i osoby przebywające w Ośrodkach 

Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision) są uprawnieni do ubiegania się i 

pobierania specjalnego zasiłku chorobowego Covid-19. 

 

Wcześniej w tym tygodniu minister Humphreys uzyskała zgodę rządu na przedłużenie 

okresu obowiązywania programu Podwyższonego Zasiłku Chorobowego do 31 

marca przyszłego roku. 

 

Aby otrzymać tę wypłatę, pracownik musi: 

• zostać zdiagnozowany na obecność Covid-19 zgodnie z zaświadczeniem 

zarejestrowanego lekarza lub uzyskać zaświadczenie od zarejestrowanego 

lekarza o kwarantannie domowej; 

 

• być w wieku od 18 do 66 lat; 

 

• być pracownikiem najemnym lub pracującym na własny rachunek, 

zatrudnionym przez cztery tygodnie poprzedzające jego/jej „zgłoszone 

poświadczenie od daty”; 

 

• posiadać umowę o pracę (jeśli jest pracownikiem); i 

 



• mieć co najmniej jedną opłaconą, kwalifikującą składkę na ubezpieczenie 

społeczne w ciągu 4 tygodni bezpośrednio przed wystąpieniem o wypłatę. 

 

 

 

Jak składać wniosek: 

 

Najszybszy i najłatwiejszy sposób złożenia wniosku jest dostępny online na stronie 

www.MyWelfare.ie. Formularze wniosków są również dostępne w Departamencie, 

prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu (01) 704 3300. 

 

Przy wypłatach z tytułu Covid-19 nie ma zastosowania tak zwany czas oczekiwania, co 

oznacza, że wypłata rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym dana osoba uzyskała 

zaświadczenie lekarskie o niezdolności stawienia się do pracy. W normalnych 

okolicznościach osoby ubiegające się o zasiłek chorobowy nie otrzymują wypłaty przez 

pierwsze 6 dni składania wniosku. Ten wymóg został uchylony w przypadku 

podwyższonego zasiłku chorobowego. 

 

 

Testowanie: 

 

Jeśli uważasz, że możesz być zakażony wirusem Covid i powinieneś zadzwonić do 

swojego lekarza rodzinnego - to konsultacje związane z Covid-19 i wszystkie 

skierowania na test są objęte HSE (Zarząd Służby Zdrowia), a więc są bezpłatne. Test 

jest również nieodpłatny. 

 

 

Wypłata: 

 

Indywidualna stawka wypłaty wynosi 350 EUR tygodniowo, w porównaniu ze zwykłą 

stawką zasiłku chorobowego wynoszącą 203 EUR tygodniowo. 

 

Podwyższony zasiłek chorobowy jest wypłacany przez: 

 

- dwa tygodnie, w przypadku w którym dana osoba posiada zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające kwarantannę domową, oraz 

- maksymalnie dziesięć tygodni, jeśli dana osoba ma zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające zdiagnozowanie Covid-19. 

 

 

Minister Humphreys skomentowała: 

 

„Covid-19 przyniósł wiele wyzwań dla każdej osoby, rodziny, gospodarstwa domowego 

i miejsca pracy w całym kraju. Pragnę dzisiaj ponownie wszystkich zapewnić, że 

podwyższony zasiłek chorobowy jest dostępny dla wszystkich osób, które tego 

wymagają. W szczególności chcę mieć pewność, że obcokrajowcy i osoby mieszkające 

w ramach Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision) posiadają pełną informację 

o tego rodzaju wypłacie i sposobie, w jaki należy się o nią ubiegać. 

 



„Poprosiłam urzędników z mojego Departamentu o współpracę ze swoimi kolegami z 

Departamentu Sprawiedliwości w celu upewnienia się, że każdy Ośrodek Zaopatrzenia 

Bezpośredniego (Direct Provision) otrzymuje te informacje i aby były one niezwłocznie 

przekazywane wszystkim osobom mieszkającym w ośrodkach. 

 

„Jeśli dana osoba ma jakiekolwiek obawy, może skontaktować się bezpośrednio z 

sekcją ds. zasiłków chorobowych w Departamencie i porozmawiać z urzędnikiem, który 

doradzi jej, jak wystąpić o wypłatę i udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania”. 

 

 

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 

 

Minister podkreśliła również, że pracownicy niebędący obywatelami oraz pracownicy 

mieszkający w Ośrodkach Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision), którzy 

zostali tymczasowo zwolnieni bez wynagrodzenia z powodu Covid-19, kwalifikują się 

również do wystąpienia o specjalny zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii i 

że to świadczenie zostanie wypłacone od momentu tymczasowego zwolnienia. 

 

„Chcę mieć pewność, że wszyscy pracownicy, których praca została tymczasowo 

zawieszona z powodu przymusowego zamknięcia firmy z powodu Covid-19, mają 

dostęp do niezbędnych dodatków do dochodów. Obejmuje to pracowników, którzy 

mieszkają w Ośrodkach Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision). Większość 

pracodawców będzie nadal płacić pracownikom w takich okolicznościach, korzystając 

z Programu Tymczasowych Dopłat do Wynagrodzeń, ale jeśli pracodawca nie jest w 

stanie dalej płacić pracownikowi bezpośrednio, pracownik ten powinien wystąpić o 

zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią. ” 

 

Najprostszym sposobem ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku 

pandemii jest skorzystanie ze strony internetowej www.MyWelfare.ie. Składając 

wniosek, należy podać nazwę swojego pracodawcy i szczegóły ostatniego dnia 

zatrudnienia. 

 

Minister podsumowała: 

 

„Kluczowym przesłaniem jest to, że każdy pracownik, w tym obcokrajowiec lub osoba 

mieszkająca w Ośrodku Zaopatrzenia Bezpośredniego (Direct Provision), posiadająca 

zaświadczenie lekarskie zwalniające z pracy i nakazujące kwarantanne domową, 

powinna natychmiast wystąpić o podwyższony zasiłek chorobowy oraz zachować 

ostrożność. Jeśli firma pracodawcy zostaje tymczasowo zamknięta z powodu Covid-19, 

ale sami pracownicy nie są zobowiązani do domowej kwarantanny, to jeśli ich 

pracodawca nadal im nie płaci, to powinni oni ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych 

w związku z pandemią. ” 
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