
Zasiłek opiekuńczy 

 

A. W związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
dziecko uczęszcza, 

 Obecnie przysługuje zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach ogólnych oraz dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. 

 Komu przysługuje? 

Prawo do zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: 

 nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 
których dziecko uczęszcza.  

Przez okres: 

1) na dotychczasowych zasadach – przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana 
jest nad dziećmi 

2). dodatkowo zasiłek opiekuńczy na podstawie specustawy w związku z korono wirusem – 14 dni w 
roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi; 

Łącznie – 74 dni kalendarzowym w roku. 

Zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego:  

1. Niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny, 
2. Okresy opieki się sumuje; 
3. Limit niewykorzystany w danym roku nie przechodzi na następny rok, 
4. Okres pobierania nie może wykroczyć poza okres trwania ubezpieczenia; 
5. Przysługuje na równych prawach matce i ojcu dziecka; wypłaca się tylko jednemu z rodziców, 

czyli temu, który otrzymał zwolnienie od pracy na dany okres; 
6. Prawo bez okresu wyczekiwania; 
7. Nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we 

wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu 
członkowi rodziny.  

8. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.  

  

B. Nadal obowiązują zasady ogólne korzystania z zasiłku opiekuńczego w innych okolicznościach: 

Prawo do zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: 



 w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa 
w 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 409), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

 porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się 
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi 
sprawowanie opieki, 

 pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w 
szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi; 

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat – przez okres 60 dni w roku; 

3) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat; 

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, 

4) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku: 

 porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się 
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi 
sprawowanie opieki, 

 pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w 
szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, 

4) innym chorym członkiem rodziny – 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest 
nad innymi członkami rodziny 

 Za członków rodziny – uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, 
teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają 
we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 

 Za dzieci – uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci 
przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. 

Komu przysługuje?  

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 
opieki, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi; 

2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, 



Zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego:  

2. Niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny, 
3. Okresy opieki się sumuje; 
4. Sumowanie dokonuje się w ramach roku kalendarzowego i okresu sześćdziesięciodniowego; 

tzn. łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny; 
5. Limit niewykorzystany w danym roku nie przechodzi na następny rok, 
6. okres pobierania nie może wykroczyć poza okres trwania ubezpieczenia; 
7. Przysługuje na równych prawach matce i ojcu dziecka; wypłaca się tylko jednemu z rodziców, 

czyli temu, który otrzymał zwolnienie od pracy na dany okres; 
8. W odniesieniu do innych członków rodziny każdy ubezpieczony ma 14- dniowy okres 

zasiłkowy w ramach przysługującego mu 60-dniowego okresu pobierania za.op.; 
9. Prawo bez okresu wyczekiwania; 
10. Nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we 

wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu 
członkowi rodziny.  

11. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.  

Podstawa prawna: art. 32 -35  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz art.4 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374, zwana dalej 
także ustawą kryzysową  

 


