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I. Z jakich powodów moesz ubiega si o zasiek opiekuczy
Zasiek opiekuczy otrzymasz, gdy opiekujesz si:

 q zdrowym dzieckiem w wieku do ukoczenia 8 lat, poniewa:
� zosta zamknity obek, klub dziecicy, przedszkole lub szkoa, do których dziecko uczszcza 

i zostae o tym powiadomiony w terminie krótszym ni 7 dni przed dniem ich zamknicia,
� zachorowaa niania, z któr rodzice maj zawart umow uaktywniajc, albo zachorowa dzienny 

opiekun, sprawujcy opiek nad dzieckiem,
� poród lub choroba Twojego maonka albo rodzica dziecka, którzy stale opiekuj si dzieckiem, unie-

moliwia im sprawowanie opieki,
� Twój maonek lub rodzic dziecka, którzy stale opiekuj si dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym 

przedsibiorstwie podmiotu leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne 
i caodobowe wiadczenia zdrowotne,

 q chorym dzieckiem w wieku do ukoczenia 14 lat,
 q innym chorym czonkiem rodziny, w tym chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat,
 q nowonarodzonym dzieckiem w okresie 8 tygodni po porodzie, gdy ubezpieczona matka dziecka, 
która pobiera zasiek macierzyski:
� przebywa w szpitalu,
� porzucia dziecko,
� posiada orzeczenie o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji,
� posiada orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu znacznym.

Dziecko
Za dziecko uwaa si:

 q dzieci wasne,
 q dzieci maonka,
 q dzieci przysposobione,
 q dzieci przyjte na wychowanie 
i utrzymanie.

Czonek rodziny
Za innego czonka rodziny uwaa si:

 q maonka,
 q rodziców,
 q rodzica dziecka,
 q ojczyma i macoch,
 q teciów,
 q dziadków,
 q rodzestwo,
 q wnuki,
 q dzieci w wieku powyej 14 lat,

jeeli pozostajesz z nimi we wspólnym gospodarstwie 
domowym w okresie sprawowania opieki.

II. Przez jaki okres moesz pobiera zasiek opiekuczy
Jeli sprawujesz opiek nad:

 q zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, prawo do zasiku opiekuczego przysuguje 
przez okres do 60 dni w roku kalendarzowym,
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 q chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym czonkiem rodziny, prawo do zasiku opieku-
czego przysuguje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym.

czny okres wypaty zasiku opiekuczego z powodu opieki nad dziemi i innymi czonkami rodziny 
z rónych przyczyn, nie moe przekroczy 60 dni w roku kalendarzowym.

Limit ten ma zastosowanie do wszystkich czonków rodziny uprawnionych do zasiku opiekuczego, 
niezalenie od ich liczby oraz bez wzgldu na liczb dzieci i innych czonków rodziny wymagaj-
cych opieki.

Do limitu 60 lub 14 dni opieki w roku kalendarzowym nie zalicza si okresu opieki sprawowanej nad:
 q nowonarodzonym dzieckiem w okresie 8 tygodni po porodzie, gdy ubezpieczona matka dziecka:

� przebywa w szpitalu,
� porzucia dziecko,
� posiada orzeczenie o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji,
� posiada orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu znacznym.

Zasiek opiekuczy z powodu opieki nad tym dzieckiem przysuguje maksymalnie przez 8 tygodni, tj. do 56 dnia 
ycia dziecka. Ten zasiek opiekuczy nie jest zwizany z rokiem kalendarzowym i nie zostanie wliczony 
do limitu dni opieki przysugujcej w roku kalendarzowym.

III. Prawo do zasiku opiekuczego � podstawowe zasady
 q Zasiek opiekuczy przysuguje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz 
ubezpieczeniu chorobowemu.

 q Zasiek opiekuczy moesz otrzyma pod warunkiem, e nie ma innych czonków rodziny mog-
cych zapewni opiek. Jeeli jednak sprawujesz opiek nad dzieckiem chorym w wieku do 2 lat, 
zasiek opiekuczy przysuguje Ci nawet wtedy, gdy s inni czonkowie rodziny, którzy mog zapew-
ni opiek.

 q Za czonka rodziny, który moe zapewni opiek nie uwaa si osoby, która jest:
� cakowicie niezdolna do pracy,
� osob chor,
� osob niesprawn Þ zycznie lub psychicznie za wzgldu na swój wiek,
� osob prowadzc gospodarstwo rolne,
� pracownikiem odpoczywajcym po pracy na nocnej zmianie,
� osob prowadzc dziaalno pozarolnicz,
� osob niezobowizan do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-

kuczego, jeli odmawia ona sprawowania opieki.
 q Nie otrzymasz zasiku opiekuczego za okres:

� w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
� urlopu bezpatnego lub urlopu wychowawczego,
� tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolnoci,
� zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu koniecznoci sprawowania przez Ciebie opieki, w cza-

sie którego wykonywae prac zarobkow lub które wykorzystywae niezgodnie z celem; 
zasiku opiekuczego nie otrzymasz, jeeli okolicznoci te zostan stwierdzone w wyniku kontroli 
prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy przeprowadzonej przez patnika 
zasiku,

� za który zawiadczenie lekarskie stracio wano wskutek kontroli prawidowoci orzekania o czaso-
wej niezdolnoci do pracy i wystawiania zawiadcze lekarskich.
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IV. Jakie dokumenty powiniene zoy
Jeli ubiegasz si o zasiek opiekuczy, powiniene zoy:
1. Wniosek o zasiek opiekuczy:

 q Z-15A � w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 
do ukoczenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po 
porodzie, albo

 q Z-15B � w przypadku opieki nad chorym czonkiem rodziny, innym ni dziecko.

Nie musisz skada wniosku o zasiek, jeli ubiegasz si o zasiek opiekuczy za kolejny nieprzerwany okres 
z tytuu opieki nad tym samym dzieckiem lub czonkiem rodziny oraz nie zmieniy si okolicznoci, które podae
we wczeniejszym wniosku. Wyjtkiem jest sytuacja, gdy zawiadczenie lekarskie stwierdzajce konieczno
sprawowania przez Ciebie opieki nad chorym dzieckiem lub chorym czonkiem rodziny, zostao wystawione 
w formie dokumentu elektronicznego i nie posiadasz wydruku tego zawiadczenia. W takim przypadku � jeli 
zasiek wypaca ZUS � powiniene zoy wniosek. Wypenij go tylko w czci, która dotyczy:
� okresu, za który ubiegasz si o zasiek opiekuczy,
� danych zwolnienia lekarskiego,
� Twoich danych, jako wnioskodawcy.

2. Dokumenty, które s potrzebne w zalenoci od tego z jakiego powodu sprawujesz opiek.

Opieka na chorym dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny
 q zawiadczenie lekarskie wystawione w formie papierowej na druku ZUS ZLA (zielona kopia); zawiad-
czenie lekarskie w tej formie zobowizany jeste przedoy w cigu 7 dni od daty, kiedy je otrzymasz; 
jeeli dostarczysz je po tym terminie, zasiek opiekuczy zostanie obniony o 25% od ósmego dnia 
orzeczonej niezdolnoci do pracy do dnia dostarczenia zawiadczenia, albo

 q zawiadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zawiadczenie lekarskie 
e-ZLA); jeli Twój patnik skadek posiada proÞ l na Platformie Usug Elektronicznych (PUE ZUS) 
lub zasiek wypaca Ci ZUS, zawiadczenie lekarskie e-ZLA zostanie im dostarczone elektronicznie 
i Ty nie musisz przedkada go w formie wydruku, albo

 q wydruk zawiadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk 
zawiadczenia lekarskiego e-ZLA), albo

 q zawiadczenie lekarskie wystawione na formularzu zawiadczenia lekarskiego wydrukowanym z sys-
temu teleinformatycznego w przypadku, gdy wystawienie zawiadczenia lekarskiego e-ZLA nie jest 
moliwe (zawiadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym), albo

 q zawiadczenie lekarskie wystawione za granic wraz z tumaczeniem na jzyk polski; zawiadczenie 
powinno zawiera nazw zagranicznego zakadu leczniczego lub imi i nazwisko zagranicznego leka-
rza, powinno by opatrzone dat wystawienia i podpisem oraz okrela pocztkow i kocow dat
niezdolnoci do pracy z powodu koniecznoci sprawowania opieki nad chorym czonkiem rodziny.

Jeli zawiadczenie lekarskie jest z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Szwajcarii albo pastwa, z którym Polska zawara umow midzynarodow, to skadasz 
je w jzyku urzdowym tego pastwa � nie musi by przetumaczone na jzyk polski.

Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8

 q Twoje owiadczenie, e obek, klub dziecicy, przedszkole lub szkoa, do których uczszcza dziecko, 
zostay nieprzewidzianie zamknite,

 q zawiadczenie lekarskie wystawione na zwykym druku, jeli opiekujesz si dzieckiem z powodu:
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� porodu lub choroby maonka lub rodzica dziecka, stale opiekujcych si dzieckiem, jeeli poród 
lub choroba uniemoliwia temu maonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

� pobytu maonka lub rodzica dziecka, stale opiekujcych si dzieckiem, w szpitalu albo innym 
przedsibiorstwie podmiotu leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne 
i caodobowe wiadczenia zdrowotne;

Zawiadczenie to powinno zawiera:
� imi i nazwisko maonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje si dzieckiem,
� okres i przyczyn koniecznoci sprawowania opieki nad dzieckiem,
� nazwisko dziecka, nad którym ma by sprawowana opieka oraz jego imi, o ile dziecku zostao ju

nadane,
� piecztk i podpis lekarza wystawiajcego zawiadczenie.

 q Twoje owiadczenie oraz dokument, który potwierdza, e niania lub dzienny opiekun nie mog opiekowa
si dzieckiem poniewa s chorzy. Takim dokumentem moe by np. kopia zawiadczenia lekarskiego 
wystawionego niani lub dziennemu opiekunowi potwierdzona przez Ciebie za zgodno z oryginaem 
albo wydruk zawiadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego.

Opieka nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni

 q Twoje owiadczenie o pobieraniu przez matk dziecka zasiku macierzyskiego w okresie 8 tygodni 
po porodzie,

 q prawomocne orzeczenie o niezdolnoci matki dziecka do samodzielnej egzystencji wydane przez le-
karza orzecznika ZUS, komisj lekarsk ZUS, lekarza rzeczoznawc KRUS, komisj lekarsk KRUS, 
a w przypadku zaliczenia do znacznego stopnia niepenosprawnoci � orzeczenie o niepenosprawnoci 
w stopniu znacznym wydane przez zespó do spraw orzekania o niepenosprawnoci albo ich kopia 
potwierdzona za zgodno z oryginaem przez patnika skadek lub ZUS,

 q zawiadczenie lekarskie, które potwierdza okres pobytu matki dziecka w szpitalu,
 q Twoje owiadczenie o porzuceniu dziecka przez matk, zawierajce dat porzucenia dziecka.

Jeli zasiek wypaca ZUS

Dodatkowo niezbdne jest zawiadczenie patnika skadek wystawione na druku:
 q ZUS Z-3 � jeli jeste pracownikiem,
 q ZUS Z-3b � jeli wykonujesz pozarolnicz dziaalno, jeste osob wspópracujc z osob prowa-
dzc pozarolnicz dziaalno albo jeste osob duchown,

 q ZUS Z-3a � jeli jeste ubezpieczony z innego tytuu.

Skad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2085/17




