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Zostajesz w domu z dzieckiem? - Wniosek o zasi?ek wy?lij do
ZUS online
Osoba, która chce otrzyma? zasi?ek z tytu?u opieki nad dzieckiem z powodu zamkni?cia placówki
opieku?czej, powinna poinformowa? o tym swojego pracodawc?, zleceniodawc? lub Zak?ad
Ubezpiecze? Spo?ecznych. Wzór o?wiadczenia jest dost?pny na stronie internetowej
https://www.zus.pl/

To oznacza, ?e w firmach, które zatrudniaj? powy?ej 20 osób wniosek nale?y wys?a? (z?o?y?)
bezpo?rednio u pracodawcy, czyli w swoim macierzystym zak?adzie pracy. Dotyczy to zarówno
osób na umowie o prac? jak i umowie zlecenia. W przypadku firm zatrudniaj?cych mniej ni? 20
osób wniosek powinien by? z?o?ony bezpo?rednio w ZUS. Dotyczy to tak?e osób, które prowadz?
jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?.

- W?a?ciciel ma?ej firmy przesy?a (sk?ada) wniosek bezpo?rednio do ZUS zarówno za siebie
samego, je?li jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, je?li ich zatrudnia – mówi
Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.

Osoba prowadz?ca pozarolnicz? dzia?alno?? albo wspó?pracuj?ca z osob? prowadz?c?
dzia?alno??, dla której p?atnikiem zasi?ku jest ZUS, mo?e wys?a? do ZUS o?wiadczenie
elektronicznie – za po?rednictwem portalu Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS. W tej
sytuacji wizyta w placówkach Zak?adu nie jest potrzebna. Dokumenty mo?na tak?e sk?ada? w
specjalnych skrzynkach, które s? wystawione w ka?dej placówce ZUS tak, aby nie nara?a? si? na
bliski kontakt z innymi osobami. Wystawienie skrzynek to efekt zalecenia sanepidu polegaj?cego
na tym by unika? du?ych skupisk ludzi. Zasada, ?e w salach obs?ugi klientów ZUS nie mo?e
przebywa? jednocze?nie zbyt wiele osób zosta?a wprowadzona dla bezpiecze?stwa klientów i
pracowników.

- Przypominam, ?e firmy zatrudniaj?ce powy?ej pi?ciu pracowników maj? obowi?zek posiadania
konta na PUE ZUS, wi?c w ich przypadku nie ma najmniejszego problemu z wys?aniem wniosków
online – zapewnia rzeczniczka.
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Firmy mniejsze nie maj? takiego obowi?zku, ale maj? tak? mo?liwo??. Je?li wi?c do tej pory osoby
prowadz?ce ma?e firmy lub jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? swojego konta na PUE ZUS
nie za?o?y?y powinny to teraz zrobi?.

Najlepiej konto za?o?y? przez swój profil zaufany gdy? wtedy nie jest konieczna wizyta w ZUS lub
innym urz?dzie ?eby potwierdzi? swoj? to?samo?? – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka
„bezpieczna” ?cie?ka jest konieczna gdy? po aktywacji konta uzyskuje si? dost?p do wszystkich
swoich danych zwi?zanych z ubezpieczeniem spo?ecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) wyja?nia.

Profil zaufany mo?na za?o?y? bez wychodzenia z domu, je?li ma si? konto w np. banku, który ma
zgod? na potwierdzanie profilu zaufanego (ich list? znajduje si? na stronie profilu zaufanego), lub
kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany jest to potwierdzony zestaw danych, które
jednoznacznie identyfikuj? jego posiadacza w us?ugach podmiotów publicznych w Internecie. Te
dane to imi? (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak
zabezpieczony, aby nikt – poza jego w?a?cicielem – nie móg? go u?y?. Dzi?ki temu ka?da osoba,
która ma profil zaufany i u?yje go w us?udze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.
Zasi?ek opieku?czy jest wyp?acany za ka?dy dzie? sprawowania opieki. Przys?uguje on matce lub
ojcu dziecka, a wyp?acany jest temu z rodziców, który wyst?pi o jego wyp?at?. Rodzice mog? te?
podzieli? si? opiek? nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasi?ek opieku?czy
przys?uguje w wysoko?ci 80% podstawy wymiaru zasi?ku i nie wchodzi w limit ustawowych 60 dni
„opieki nad dzieckiem”.

Ca?y czas dzia?a specjalna infolinia pod numerem 22 560 16 00 – dla osób, które potrzebuj?
informacji na temat m.in. rent i emerytur, spraw sk?adkowych przedsi?biorców, zasi?ków
chorobowych i opieku?czych, w tym dodatkowego zasi?ku w zwi?zku z koronawirusem.
Konsultanci s? dost?pni w dni robocze (od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7–18).

Pytania do ZUS mo?na wysy?a? równie? mailem na adres cot@zus.pl. Wys?anie zapytania jest
tak?e mo?liwa po zalogowaniu do naszej Platformy Us?ug Elektronicznych.
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