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Farmaceuta ma prawo

!

Nie można leków ekspediować poprzez 

telekonferencję. Farmaceuta musi fizycz-

nie obsłużyć danego pacjenta. Magi-

strowie farmacji ponad środki ochrony 

osobistej, posiadają także możliwości 

ochrony prawnej, które w artykule zo-

staną wskazane. Poniżej przedstawione 

zostaną wybrane, ważne dla farmaceu-

tów rozwiązania zaproponowane w Tar-

czy Antykryzysowej 3.0. – aktualne na 

dzień 21 maja 2020 r. 

Zasiłek opiekuńczy

Tarcza Antykryzysowa 3.0. przewiduje 

dodatkowy okres pobierania zasiłku 

opiekuńczego, jednakże już nie dla 

wszystkich rodziców dzieci do lat 8. 

Od dnia 25 maja 2020 r. korzystanie 

z dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

będzie znacznie ograniczone. Jedynie 

w niektórych szczególnych sytuacjach 

związanych z opieką nad dzieckiem lub 

osobą niepełnosprawną można taki za-

siłek zatrzymać także po tym terminie. 

Zasiłek będzie przysługiwał ubezpieczo-

nemu, zwolnionemu od wykonywania 

pracy farmaceucie:

1.  W sytuacji zamknięcia żłobka, przed-

szkola, klubu dziecięcego, lub innej 

placówki, do których uczęszcza dzie-

cko, albo niemożności sprawowa-

nia opieki przez nianię lub dzienne-

go opiekuna z powodu pandemii. 

Z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem 

z określonym stopniem niepełno-

sprawności; 

2.  W przypadku zamknięcia szkoły, 

ośrodka wsparcia, ośrodka rewali-

dacyjno-wychowawczego, warsztatu 

terapii zajęciowej lub innej placów-

ki pobytu dziennego o podobnym 

charakterze z powodu pandemii. 

Z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dorosłą oso-

bą niepełnosprawną.

Prawo do zasiłku zachowa także oso-

ba, która pomimo otwarcia placówek, 

o których mowa wyżej w czasie trwania 

pandemii, zadecyduje o osobistym 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub 

dorosłym o określonym stopniu niepeł-

nosprawności. Okres pobierania zasiłku 

w tym wypadku nie może być dłuższy 

niż 14 dni. Do tego terminu uwzględnia 

się także pobieranie zasiłku wskazanego 

w punkcie (1) wyżej. 

WAŻNE: Od dnia 25 maja do 14 czerw-

ca 2020 r. zasiłek będzie należny 

jedynie w wybranych szczególnych 

przypadkach, tj. rodzicom dzieci 

z niepełnosprawnością w tym rodzi-

com będącymi funkcjonariuszami 

i rolnikami.

Zwolnienie ze składek ZUS 

Tarcza Antykryzysowa 3.0. rozszerzyła 

krąg osób, które mogą skorzystać z przy-

wileju zwolnienia ze składek ZUS. Obec-

nie ze zwolnienia z opłat składki ZUS za 

okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 

2020 r. mogą skorzystać także przedsię-

biorcy, którzy w pierwszym miesiącu, za 

który wnioskują o zwolnienie, osiągnęli 

przychód przekraczający dotychczasowy 

limit 300% przeciętnego wynagrodzenia 

brutto. Jednakże przy uwzględnienie 

dwóch warunków, mianowicie: 

1.  Dochód przedsiębiorcy w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wnio-

sek o zwolnienie z opłacanych skła-

dek, nie jest wyższy niż 7000 zł. 

2.  Przedsiębiorca prowadził działalność 

przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Dodatkowo w Tarczy 3.0. umożliwiono 

skorzystanie ze zwolnienia ze składek 

ZUS także osobom, które skorzystały 

z tzw. „ulgi na start”. Jednakże pod 

określonymi warunkami. Przychód tego 

przedsiębiorcy z działalności w pierw-

szym miesiącu, za który jest składany 

wniosek, nie przekraczał kwoty 15 681 zł, 

tj. 300% prognozowanego przeciętne-

go wynagrodzenia brutto z 2020 r. albo 

w przypadku gdy przychód z działalno-

ści w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek, przekraczał kwotę 

15681 zł, tj. 300% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia brutto 

za 2020 r., a dochód nie przekraczał 

7000 zł.

Co istotne osoby, które skorzystały 

z tzw. „ulgi na start” będą także zwol-

nione za kwiecień i maj z należnych 

składek, nawet gdyby składki te zosta-

ły już opłacone. W tym celu powinny 

zwrócić się do ZUS-u w celu zwrotu 

tych środków. W przypadku gdyby 

tego jednak nie zrobiły, to te środki 

Prawa farmaceuty w pracy
w dobie COVID-19
Pandemia choroby COVID-19 powoduje powstawanie 

wielu pytań wśród farmaceutów. Szczególnie wrażliwa 

staje się sfera związana z zatrudnieniem pracownika. Far-

maceuci pracujący w aptekach są jedną z najbardziej 

narażonych na zakażenie grup zawodowych.




