
Komunikat w sprawie braku możliwości wystawiania zwolnień lekarskich na 
zdrowe dziecko w związku z zamknięciem placówki 

 

Jeżeli w związku z epidemią koronawirusa dojdzie do niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola 
lub szkoły dla Rodzica/Opiekuna Prawnego zdrowego dziecka dla lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko jednemu z rodziców 
i tylko w przypadku, gdy nie ma innych domowników mogących zająć się dzieckiem. 

UWAGA! W sytuacji zamknięcia placówki do której uczęszcza dziecko powyżej 8 lat, zasiłek opiekuńczy 
na zdrowe dziecko nie przysługuje. Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, wypoczynkowego 
lub skorzystać z opieki nad dzieckiem, o której mowa w art. 188 kodeksu pracy (2 dni dodatkowe wolne 
w roku na opiekę nad dzieckiem do lat 14). 

Lekarz nie ma podstaw do wystawienia zwolnienia lekarskiego na zdrowe dziecko, w przypadku 
nieprzewidzianego zamknięcia placówki. 

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy? 

Pracownik musi zgłosić się do Działu Kadr/Płac w swoim Zakładzie Pracy w celu ustalenia jak postępować 
w tej sytuacji. 

Zgodnie z wytycznymi ZUS dokumentami niezbędnymi do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
jest: 

a) Oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (przykładowe oświadczenie 
poniżej) 

b) Wniosek ZUS Z-15A o wypłatę zasiłku opiekuńczego dostępny na stronie ZUS (link: 
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-
/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15) 
 

 

Więcej informacji na stronie www.zus.pl 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15
http://www.zus.pl/


…………………………………………… 
Imię i nazwisko       
 

 
……………………………………………     …………………………………………… 
Nr Pesel rodzica/opiekuna      Dane Zakładu Pracy  
  
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O NIEPRZEWIDZIANYM ZAMKNIĘCIU PLACÓWKI* 
*placówka: żłobek, przedszkole, szkoła 

 
Oświadczam, że zgodnie z decyzją administracyjną placówka, do której uczęszcza moje dziecko będące w wieku do 

8 roku życia, została zamknięta w oparciu o przepisy ustawy 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. 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Pełna nazwa placówki**  

Adres placówki  

Telefon do placówki  

Okres zamknięcia placówki 
od ………………………………………………   do  ………………………………………………    

**Dane dotyczące Placówki podawane w celach kontrolnych i eliminacji nadużyć  

 
 
 
 
Do niniejszego oświadczenia załączam również wniosek Z-15A w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego. 
 

 
 
………………………………………………………    ………………………………………………  
Podpis oświadczającego      Miejscowość i data 

 

 
 
 
 

 




