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Informacja prasowa – 316/04/2020  

Nowa metoda składania online wniosków o 
odszkodowanie za brak wynagrodzenia 
spowodowanego przez koronawirus 

W celu ochrony przed oszustami składanie wniosków jedynie na 
www.ifsg-online.de  

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje: 

Wnioski o odszkodowanie za brak wynagrodzenia spowodowanego 

przez koronawirus mogą zostać składane online od poniedziałku, 27 

kwietnia 2020 r. Dzięki wnioskowi złożonemu online pracownicy i osoby 

prowadzące działalność mogą podać wszystkie konieczne dane i 

wczytać dokumenty: szybko, prosto i bez papieru. Wnioski 

przekazywane są digitalnie do właściwych urzędów w odpowiednim 

landzie. Metoda online została opracowana przez Ministerstwo 

Federalne Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Polityki Społecznej i 

Ministerstwa Zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii. Oprócz 

elektronicznego wniosku urzędom zostanie oddane do dyspozycji 

oprogramowanie wspomagające efektywne rozpatrywanie wniosków. To 

skróci czas rozpatrywania wniosków i przyspieszy wypłatę 

odszkodowań. 

 

Premier Horst Seehofer: „Państwo musi służyć pomocą swoim 

obywatelom – szybko, prosto i niebiurokratycznie. Kryzys spowodowany 

koronawirusem pokazuje nam przy tym, jak ważna jest digitalizacja i 

administracja federalna i landów. Z tego względu dodajemy gazu i 

digitalizujemy te świadczenia, na które panuje aktualnie szczególnie 

duże zapotrzebowanie.“ 

 

Minister Zdrowia Karl-Josef Laumann: „Jestem po części dumny z tego, 

że w obliczu wszystkich wyzwań obecnego kryzysu zrealizowaliśmy w 

Nadrenii Północnej-Westfalii również ten projekt. Przodując dziesięciu 

krajom związkowym, wspólnie z Ministerstwem Federalnym, w 

najkrótszym czasie opracowaliśmy tą nową metodę online. Teraz ważne 
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jest, żeby wnioskodawcy korzystali z naszej oficjalnej strony 

internetowej. Dzięki temu mogą oni wykluczyć możliwość przedostania 

się ich danych poprzez sfałszowane strony internetowe w ręce 

oszustów, jak to miało ostatnio miejsce przy innych pomocach 

państwowych.“ 

 

Dalsze informacje: 

Wnioski mogą być składane przez osoby prowadzące działalność i 

pracodawcy, którzy wypłaciliby swoim pracownikom odszkodowania. 

Wszystkie informacje dotyczące prawa do odszkodowania i 

postępowania przy składaniu wniosku znajdują się aktualnie na stronie 

internetowej  www.ifsg-online.de. Wnioski mogą być składane od 

następnego tygodnia na tej samej stronie internetowej. 

 

Kto podlega kwarantannie lub z powodu własnej infekcji nie ma prawa 

pracować i przez to ponosi straty przez brak wynagrodzenia, otrzyma 

dzięki ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) 

odszkodowanie za brak swojego wynagrodzenia. Od 30 marca 2020 r. 

obowiązuje to również w przypadku osób, które ze względu na 

zamknięcie przedszkoli i szkół muszą opiekować się swoimi dziećmi a 

przez to nie mogą chodzić do pracy. Nowym jest, że również wniosek o 

to odszkodowanie może zostać złożony online. 

 

Metoda online została opracowana i oddana do użytku przy ścisłym 

porozumieniu z dziewięcioma innymi krajami związkowymi pod 

przewodnictwem Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych kraju 

związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Ministerstwa 

Federalnego Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Polityki Społecznej. 

Stopniowo dołączą następujące landy: Badenia-Wirtembergia, Brema, 

Hesja,  

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia-Palatynat, 

Saara, Saksonia-Anhalt i Szlezwik-Holsztyn.  

 

Projekt jest częścią programu digitalizacji administracji, forsowanego w 

ramach ustawy o dostępie do internetu w kooperacji między landami i 

federacją.  

 

Ważna wskazówka dla obywateli: 

Proszę zawsze sprawdzać adres URL wniosku online i uważać na 

oszukańcze strony internetowe. Dalsze wskazówki jak chronić się w 

http://www.ifsg-online.de/
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internecie znajdą Państwo również na stronie informacyjnej Urzędu 

Federalnego do Spraw Bezpieczeństwa Informacji (BSI) 

 

 
Z pytaniami proszę zwrócić się do ośrodka prasowego Ministerstwa Pracy, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych, Telefon 0211 855-3118. 
 
Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod adresem 
internetowym rządu krajowego www.land.nrw 
 

Wskazówka o ochronie danych dotyczących mediów społecznościowych 

 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/SpamPhishingCo/spamPhishingCo_node.html

