
Zasi∏ek macierzyƒski

Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodzi∏a dziecko;
2) przyj´∏a na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku ˝ycia, a w przypadku

dziecka, wobec którego podj´to decyzj´ o odroczeniu obowiàzku szkolnego – do
10 roku ˝ycia, i wystàpi∏a do sàdu opiekuƒczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyj´∏a na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej, niespokrewnionej
z dzieckiem, z wyjàtkiem rodziny zast´pczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 ro-
ku ˝ycia, a w przypadku opisanym powy˝ej do 10 roku ˝ycia.

Przepisy te stosuje si´ odpowiednio do ubezpieczonego.
Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje przez okres ustalony przepisami Kodeksu

pracy jako okres urlopu macierzyƒskiego.
Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyƒskiego mogà przypadaç przed

przewidywanà datà porodu.
Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje równie˝ w razie urodzenia dziecka po usta-

niu ubezpieczenia chorobowego, je˝eli ubezpieczenie to usta∏o w czasie cià˝y wsku-
tek upad∏oÊci lub likwidacji pracodawcy, lub w wyniku naruszenia prawa stwier-
dzonego prawomocnym orzeczeniem sàdu.

Miesi´czny zasi∏ek macierzyƒski wynosi 100% podstawy wymiaru zasi∏ku.
Dowodem wymaganym do wyp∏aty zasi∏ku macierzyƒskiego jest niesformali-

zowane zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce przewidywanà dat´ porodu lub
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zasi∏ek opiekuƒczy

Zasi∏ek opiekuƒczy przys∏uguje osobie ubezpieczonej, która jest pracownikiem
zwolnionym od wykonywania pracy w zwiàzku z koniecznoÊcià osobistego spra-
wowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukoƒczenia 8 lat w razie:
– nieprzewidzianego zamkni´cia ˝∏obka, przedszkola lub szko∏y, do których

dziecko ucz´szcza,
– porodu lub choroby ma∏˝onka pracownika, stale opiekujàcego si´ dzieckiem,

je˝eli poród lub choroba uniemo˝liwia temu ma∏˝onkowi sprawowanie opieki,
– pobytu ma∏˝onka pracownika, stale opiekujàcego si´ dzieckiem, w stacjonar-

nym zak∏adzie opieki zdrowotnej;
2) chorym dzieckiem w wieku poni˝ej 14 lat;
3) innym chorym cz∏onkiem rodziny.
Za cz∏onków rodziny uwa˝a si´ ma∏˝onka, rodziców, teÊciów, dziadków, wnu-

ki, rodzeƒstwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, je˝eli pozostajà we wspólnym go-
spodarstwie domowym z pracownikiem w okresie sprawowania opieki.

Za dzieci uwa˝a si´ dzieci w∏asne pracownika lub jego ma∏˝onka oraz dzieci
przysposobione, a tak˝e dzieci obce przyj´te na wychowanie i utrzymanie.
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