Z-15A, Z-15B

INFORMACJA
do wniosku o zasiáek opiekuĔczy
I. Z jakich powodów moĪesz ubiegaü siĊ o zasiáek opiekuĔczy
Zasiáek opiekuĔczy otrzymasz, gdy opiekujesz siĊ:
q zdrowym dzieckiem w wieku do ukoĔczenia 8 lat, poniewaĪ:
— zostaá zamkniĊty Īáobek, klub dzieciĊcy, przedszkole lub szkoáa, do których dziecko uczĊszcza i zostaáeĞ
o tym powiadomiony w terminie krótszym niĪ 7 dni przed dniem ich zamkniĊcia,
— zachorowaáa niania, z którą rodzice mają zawartą umowĊ uaktywniającą, albo zachorowaá dzienny opiekun,
który sprawuje opiekĊ nad dzieckiem,
— poród lub choroba Twojego maáĪonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, uniemoĪliwia
mu sprawowanie opieki,
— Twój maáĪonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym
przedsiĊbiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju stacjonarne i caáodobowe Ğwiadczenia zdrowotne,
q dzieckiem niepeánosprawnym w wieku do ukoĔczenia 18 lat, poniewaĪ:
— poród lub choroba Twojego maáĪonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, uniemoĪliwia
mu sprawowanie opieki,
— Twój maáĪonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym
przedsiĊbiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju stacjonarne i caáodobowe Ğwiadczenia zdrowotne,
q chorym dzieckiem,
q chorym dzieckiem niepeánosprawnym w wieku do ukoĔczenia 18 lat,
q innym chorym czáonkiem rodziny,
q nowo narodzonym dzieckiem w okresie 8 tygodni po porodzie, gdy ubezpieczona matka dziecka, która
pobiera zasiáek macierzyĔski:
— przebywa w szpitalu,
— porzuciáa dziecko,
— ma orzeczenie o niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
— ma orzeczenie o niepeánosprawnoĞci w stopniu znacznym.
Dziecko
Za dziecko uwaĪa siĊ:
q dzieci wáasne,
q dzieci maáĪonka,
q dzieci przysposobione,
q dzieci przyjĊte na wychowanie i utrzymanie.

Czáonek rodziny
Za innego czáonka rodziny uwaĪa siĊ:
q maáĪonka,
q rodziców,
q rodzica dziecka,
q ojczyma i macochĊ,
q teĞciów,
q dziadków,
q rodzeĔstwo,
q wnuki,
q dzieci w wieku powyĪej 14 lat,
– jeĪeli pozostajesz z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym w okresie sprawowania opieki.
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II. Przez jaki okres moĪesz pobieraü zasiáek opiekuĔczy
q 60 dni w roku kalendarzowym, jeĞli sprawujesz opiekĊ nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem

do lat 14, w tym takĪe dzieckiem niepeánosprawnym w tym wieku,
q 30 dni w roku kalendarzowym, jeĞli sprawujesz opiekĊ nad dzieckiem niepeánosprawnym w wieku od 8 do

18 lat poniewaĪ:
— poród lub choroba Twojego maáĪonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, uniemoĪliwia
mu sprawowanie opieki,
— Twój maáĪonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym
przedsiĊbiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju stacjonarne i caáodobowe Ğwiadczenia zdrowotne,
q 30 dni w roku kalendarzowym, jeĞli sprawujesz opiekĊ nad chorym dzieckiem niepeánosprawnym w wieku
od 14 do 18 lat,
q 14 dni w roku kalendarzowym jeĞli sprawujesz opiekĊ nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym
chorym czáonkiem rodziny.
àączny okres wypáaty zasiáku opiekuĔczego z powodu opieki nad dzieümi i innymi czáonkami rodziny z róĪnych
przyczyn, nie moĪe przekroczyü 60 dni w roku kalendarzowym.
Limit ten ma zastosowanie do wszystkich czáonków rodziny uprawnionych do zasiáku opiekuĔczego, niezaleĪnie
od ich liczby oraz bez wzglĊdu na liczbĊ dzieci i innych czáonków rodziny wymagających opieki.
JeĞli w roku kalendarzowym opiekujesz siĊ tylko dzieckiem niepeánosprawnym oraz innym chorym czáonkiem
rodziny i nie masz innych dzieci, które nie ukoĔczyáy 14 lat, zasiáek opiekuĔczy przysá uguje áącznie za okres
nie dáuĪszy niĪ 30 dni w roku kalendarzowym, w tym nie dáuĪej niĪ 14 dni na opiekĊ nad chorym czáonkiem
rodziny.
Do limitu 60, 30 lub 14 dni opieki w roku kalendarzowym nie zalicza siĊ okresu opieki sprawowanej nad:
q nowo narodzonym dzieckiem w okresie 8 tygodni po porodzie, gdy ubezpieczona matka dziecka:
— przebywa w szpitalu,
— porzuciáa dziecko,
— ma orzeczenie o niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
— ma orzeczenie o niepeánosprawnoĞci w stopniu znacznym.

Zasiáek opiekuĔczy z powodu opieki nad tym dzieckiem przysáuguje maksymalnie przez 8 tygodni, tj. do 56 dnia
Īycia dziecka. Ten zasiáek opiekuĔczy nie jest związany z rokiem kalendarzowym i nie jest wliczony do limitu dni
opieki, które przysáugują w danym roku.

III. Prawo do zasiáku opiekuĔczego – podstawowe zasady
q Zasiáek opiekuĔczy przysáuguje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubez-

pieczeniu chorobowemu.

q Zasiáek opiekuĔczy moĪesz otrzymaü pod warunkiem, Īe nie ma innych czáonków rodziny mogących zapewniü

opiekĊ. JeĪeli jednak sprawujesz opiekĊ nad dzieckiem chorym w wieku do 2 lat, zasiáek opiekuĔczy przysáuguje
Ci nawet wtedy, gdy są inni czáonkowie rodziny, którzy mogą zapewniü opiekĊ.
q Czáonkiem rodziny, który moĪe zapewniü opiekĊ nie jest osoba, która jest:
— caákowicie niezdolna do pracy,
— osobą chorą,
— osobą niesprawną Þzycznie lub psychicznie za wzglĊdu na swój wiek,
— osobą prowadzącą gospodarstwo rolne,
— pracownikiem odpoczywającym po pracy na nocnej zmianie,
— osobą prowadzącą dziaáalnoĞü pozarolniczą,
— osobą niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego,
jeĞli odmawia ona sprawowania opieki.
q Nie otrzymasz zasiáku opiekuĔczego za okres:
— w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
— urlopu bezpáatnego lub urlopu wychowawczego,
— tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolnoĞci,
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— zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu koniecznoĞci sprawowania przez Ciebie opieki, w czasie którego

wykonywaáeĞ pracĊ zarobkową lub które wykorzystywaáeĞ niezgodnie z celem; zasiáku opiekuĔczego nie
otrzymasz, jeĪeli okolicznoĞci te zostaną stwierdzone w wyniku kontroli prawidáowoĞci wykorzystywania
zwolnieĔ lekarskich od pracy przeprowadzonej przez páatnika zasiáku,
— w którym zaĞwiadczenie lekarskie straciáo waĪnoĞü wskutek kontroli prawidáowoĞci orzekania o czasowej
niezdolnoĞci do pracy i wystawiania zaĞwiadczeĔ lekarskich.

IV. Jakie záoĪyü dokumenty
JeĞli ubiegasz siĊ o zasiáek opiekuĔczy, záóĪ:
1. Wniosek o zasiáek opiekuĔczy:
q Z-15A – jeĞli opiekujesz siĊ chorym dzieckiem, zdrowym dzieckiem w wieku do ukoĔczenia 8 lat, dzieckiem
niepeánosprawnym w wieku do ukoĔczenia 18 lat lub dzieckiem nowo narodzonym w okresie pierwszych 8
tygodni po porodzie, albo
q Z-15B – jeĞli opiekujesz siĊ chorym czáonkiem rodziny, innym niĪ dziecko.
Nie musisz skáadaü wniosku o zasiáek, jeĞli ubiegasz siĊ o zasiáek opiekuĔczy za kolejny nieprzerwany okres
z tytuáu opieki nad tym samym dzieckiem lub czáonkiem rodziny oraz nie zmieniáy siĊ okolicznoĞci, które podaáeĞ
we wczeĞniejszym wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaĞwiadczenie lekarskie stwierdzające koniecznoĞü
sprawowania przez Ciebie opieki nad chorym dzieckiem lub chorym czáonkiem rodziny, zostaáo wystawione
w formie dokumentu elektronicznego i nie posiadasz wydruku tego zaĞwiadczenia. W takim przypadku – jeĞli
zasiáek wypáaca ZUS – powinieneĞ záoĪyü wniosek. Wypeánij go tylko w czĊĞci, która dotyczy:
q okresu, za który ubiegasz siĊ o zasiáek opiekuĔczy,
q danych zwolnienia lekarskiego,
q Twoich danych, jako wnioskodawcy.
2. Dokumenty, które są potrzebne w zaleĪnoĞci od tego, z jakiego powodu sprawujesz opiekĊ.
Opieka na chorym dzieckiem lub innym chorym czáonkiem rodziny
q zaĞwiadczenie lekarskie wystawione:
— w formie papierowej na druku ZUS ZLA, albo
— w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), albo
— w formie wydruku zaĞwiadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA), albo
— na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
— zaĞwiadczenie lekarskie wystawione za granicą wraz z táumaczeniem na jĊzyk polski; zaĞwiadczenie

powinno zawieraü nazwĊ zagranicznego zakáadu leczniczego lub imiĊ i nazwisko zagranicznego lekarza,
powinno byü opatrzone datą wystawienia i podpisem oraz okreĞlaü początkową i koĔcową datĊ niezdolnoĞci do pracy z powodu koniecznoĞci sprawowania opieki nad chorym czáonkiem rodziny.
JeĞli zaĞwiadczenie lekarskie jest z paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Szwajcarii albo paĔstwa, z którym Polska zawaráa umowĊ miĊdzynarodową, to skáadasz
je w jĊzyku urzĊdowym tego paĔstwa – nie musi byü przetáumaczone na jĊzyk polski.
Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8

q Twoje oĞwiadczenie, Īe Īáobek, klub dzieciĊcy, przedszkole lub szkoáa, do których uczĊszcza dziecko,

zostaáy nieprzewidzianie zamkniĊte,
q zaĞwiadczenie lekarskie wystawione na zwykáym druku, jeĞli opiekujesz siĊ dzieckiem z powodu:
— porodu lub choroby maáĪonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, jeĪeli poród lub

choroba uniemoĪliwia mu sprawowanie opieki,
— pobytu maáĪonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiĊ-

biorstwie podmiotu leczniczego wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju stacjonarne i caáodobowe
Ğwiadczenia zdrowotne;
ZaĞwiadczenie to powinno zawieraü:
— imiĊ i nazwisko maáĪonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem,
— okres i przyczynĊ koniecznoĞci sprawowania opieki nad dzieckiem,
— nazwisko dziecka, nad którym ma byü sprawowana opieka oraz jego imiĊ, o ile dziecku zostaáo juĪ
nadane,
— pieczątkĊ i podpis lekarza wystawiającego zaĞwiadczenie.
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Opieka nad dzieckiem niepeánosprawnym w wieku do 18 lat
q dokument, który potwierdza niepeánosprawnoĞü tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci
lub orzeczenie o niepeánosprawnoĞci áącznie ze wskazaniami: koniecznoĞü staáej lub dáugotrwaáej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moĪliwoĞcią samodzielnej egzystencji oraz
koniecznoĞci staáego wspóáudziaáu na co dzieĔ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,
q zaĞwiadczenie lekarskie, jeĞli opiekujesz siĊ chorym niepeánosprawnym dzieckiem do lat 18, wystawione:
— w formie papierowej na druku ZUS ZLA, albo,
— w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), albo
— w formie wydruku zaĞwiadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA), albo
— na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
— zaĞwiadczenie lekarskie wystawione za granicą wraz z táumaczeniem na jĊzyk polski; zaĞwiadczenie
powinno zawieraü nazwĊ zagranicznego zakáadu leczniczego lub imiĊ i nazwisko zagranicznego lekarza,
powinno byü opatrzone datą wystawienia i podpisem oraz okreĞlaü początkową i koĔcową datĊ niezdolnoĞci do pracy z powodu koniecznoĞci sprawowania opieki nad chorym czáonkiem rodziny.
JeĞli zaĞwiadczenie lekarskie jest z paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Szwajcarii albo paĔstwa, z którym Polska zawaráa umowĊ miĊdzynarodową, to skáadasz
je w jĊzyku urzĊdowym tego paĔstwa – nie musi byü przetáumaczone na jĊzyk polski,
q zaĞwiadczenie lekarskie wystawione na zwykáym druku, jeĞli opiekujesz siĊ niepeánosprawnym dzieckiem
z powodu:
— porodu lub choroby maáĪonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, jeĪeli poród lub
choroba uniemoĪliwia mu sprawowanie opieki,
— pobytu maáĪonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje siĊ dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiĊbiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju stacjonarne i caáodobowe
Ğwiadczenia zdrowotne.
Opieka nad nowo narodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni
q Twoje oĞwiadczenie o pobieraniu przez matkĊ dziecka zasiáku macierzyĔskiego w okresie 8 tygodni po

porodzie,
q prawomocne orzeczenie o niezdolnoĞci matki dziecka do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza

orzecznika ZUS, komisjĊ lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcĊ KRUS, komisjĊ lekarską KRUS, a w przypadku zaliczenia do znacznego stopnia niepeánosprawnoĞci – orzeczenie o niepeánosprawnoĞci w stopniu
znacznym wydane przez zespóá do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci albo ich kopia potwierdzona za
zgodnoĞü z oryginaáem przez páatnika skáadek lub ZUS,
q zaĞwiadczenie lekarskie, które potwierdza okres pobytu matki dziecka w szpitalu,
q Twoje oĞwiadczenie o porzuceniu dziecka przez matkĊ, zawierające datĊ porzucenia dziecka.
JeĞli zasiáek wypáaca ZUS
Dodatkowo niezbĊdne jest zaĞwiadczenie páatnika skáadek wystawione na druku:
q Z-3 – jeĞli jesteĞ pracownikiem,
q Z-3b – jeĞli wykonujesz pozarolniczą dziaáalnoĞü, jesteĞ osobą wspóápracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą dziaáalnoĞü albo jesteĞ osobą duchowną,
q Z-3a – jeĞli jesteĞ ubezpieczony z innego tytuáu.

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2507/18
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