
Co po CERB? Nowe źródła i formy pomocy federalnej dla 

Kanadyjczyków 

 
 

Kanadyjski zasiłek CERB ustanowiony w celu wsparcia Kanadyjczyków 

dotkniętych finansowo przez pandemię COVID-19 skończył się w niedzielę – 

27 września 2020 roku 

Od 6 kwietnia federalny ten program pomocy zapewnił ponad 8,5 milionom 

osób zasiłek w wysokości 2000 dolarów miesięcznie. 

Jego miejsce zajmie obecnie program Employment Insurance (EI), który, jak 

twierdzi rząd, zapewni większości Kanadyjczyków kontynuację pomocy 

rządowej. 

 

Każdy, kto złożył wniosek o CERB i otrzymał go za pośrednictwem Service 

Canada i kwalifikuje się na EI, powinien automatycznie przejść na program 

EI. 

 

Każdy, kto złożył wniosek i otrzymał CERB za pośrednictwem CRA, musi 

ponownie złożyć wniosek o zasiłek, jeżeli się kwalifikuje. 

Pierwsza płatność nastąpi 11 października. Rząd przewiduje, że około 80 

procent wnioskodawców otrzyma płatności do 14 października, a kolejne 10 

procent w ciągu pierwszych dwóch tygodni. 
 

Nowy zasiłek to 500 dol. tygodniowo lub 300 dol. tygodniowo w przypadku 

rodziców korzystających z opcji przedłużonego urlopu. Kwoty te będą 

podlegać opodatkowaniu. 

Zasiłki dla bezrobotnych w ramach tego programu będą dostępne przez co 

najmniej 26 tygodni, a osoby ubiegające się o nie będą mogły zarabiać więcej 

niż było to dopuszczalne w ramach CERB – maksymalnie do 38 000 dol. 

rocznie, zanim utracą prawo do pobierania zasiłku. 
 

Próg kwalifikujący do nowego zasiłku w ramach EI został zmniejszony do 

120 godzin pracy, za którą były opłacane składki EI. Rząd twierdzi, że od 

poniedziałku 2,8 miliona ludzi będzie kwalifikować się na nowy zasiłek EI. 

 

 



Dodano również trzy nowe programy: 

• Canada Recovery Benefit – 500 dol. tygodniowo przez okres do 26 tygodni 

dla osób samozatrudnionych lub osób, które nie kwalifikują się na EI, ale 

nadal potrzebują zasiłku dochodowego. 

• Canada Recovery Sickness Benefit – 500 dol. tygodniowo przez okres do 

dwóch tygodni dla osób, które nie mogą pracować z powodu choroby lub 

muszą się izolować z powodów związanych z COVID-19. 

• Canada Recovery Caregiving Benefit – zasiłek opiekuńczy w okresie 

rekonwalescencji: 500  dol. tygodniowo przez okres do 26 tygodni na 

gospodarstwo domowe dla uprawnionych osób, które nie mogą pracować, 

ponieważ muszą opiekować się dziećmi lub innymi członkami rodziny z 

powodu zamknięcia szkół, żłobków lub ośrodków opieki. 
 

WIĘCEJ informacji o pomocy rządowej  
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-pl

an.html#individuals 
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