ZUS wyjaśnia
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PO USTANIU ZATRUDNIENIA
W świetle ogólnej zasady, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia
chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko
na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej.
W pewnych przypadkach zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy także, gdy
urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu zatrudnienia. Ma to
miejsce wówczas, gdy nastąpi jedna z poniżej opisanych sytuacji.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę została rozwiązana
z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy
Pracownica będąca w ciąży, z którą rozwiązano stosunek pracy wskutek ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy, gdy urodzi dziecko już po ustaniu zatrudnienia, ma
prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, do dnia
porodu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od dnia porodu
kobieta ta jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
Przykład
Pracownica była zatrudniona do dnia 31 października 2008 r., tj. do dnia likwidacji
pracodawcy. W dniu rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji firmy pracownica była
w ciąży. Pracownica urodziła dziecko 5 stycznia 2009 r. W okresie od 1 listopada 2008 r. do 4
stycznia 2009 r. pracownicy przysługiwał zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a od
dnia porodu, czyli od 5 stycznia 2009r. do 10 maja 2009 r. (18 tygodni) zasiłek macierzyński.
Oba świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę została rozwiązana z
naruszeniem przepisów prawa
W przypadku, gdy pracodawca, naruszając przepisy prawa, rozwiązał umowę o pracę
z pracownicą będącą w ciąży, pracownica ta, gdy urodzi dziecko już po ustaniu zatrudnienia,
jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. W celu nabycia prawa i wypłaty zasiłku,
rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa powinno być stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu.
Przykład
Z dniem 1 września 2008 r. pracodawca rozwiązał z pracownicą umowę o pracę zawartą na
czas nieokreślony. Ponieważ zdaniem pracownicy, wykonywała ona prawidłowo swoje
obowiązki, więc nie było obiektywnych przyczyn do zwolnienia jej z pracy. Ponadto
pracownica w czasie ustania zatrudnienia była w ciąży. W celu obrony swoich praw
pracownica wniosła powództwo do sądu o stwierdzenie niezgodnego z prawem rozwiązania
stosunku pracy. Sąd wydał orzeczenie, zgodne z wnioskiem powódki (pracownicy).
Pracodawca nie złożył odwołania od tego orzeczenia sądu, w związku z tym stało się ono
prawomocne. W dniu 8 stycznia 2009 r. pracownica urodziła bliźnięta. Pracownicy
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przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dzieci po ustaniu zatrudnienia, tj. od 8
stycznia 2009 r. do 29 lipca 2009 r. (29 tygodni). Zasiłek wypłaci ZUS.
•

Wymiar zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu
zatrudnienia, gdy zatrudnienie to ustało z powodu upadłości lub likwidacji
pracodawcy lub gdy umowa o pracę została rozwiązana z naruszeniem przepisów
prawa

Pracownicy, która urodziła dziecko po ustaniu zatrudnienia, zasiłek macierzyński
przysługuje przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po
porodzie, tj.:
- 18 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- 29 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
- 31 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
- 33 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
- 35 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku umowy o pracę na czas określony
Jeżeli pracownica zawarła umowę o pracę na czas określony (z wyjątkiem umowy o
zastępstwo) lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający
jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży – umowa ta
ulega przedłużeniu do dnia porodu. Po urodzeniu dziecka ma ona prawo do zasiłku
macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia, czyli po zakończeniu umowy o pracę.
•

Wymiar zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka, gdy umowa o pracę
została przedłużona do dnia porodu

W tym przypadku pracownica, która urodziła dziecko po ustaniu zatrudnienia, ma
prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, czyli:
- 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
- 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
- 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
- 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Przykład
Pracownica podpisała umowę o pracę na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. W dniu
rozwiązania stosunku pracy pracownica była w 4. miesiącu ciąży, w związku z czym
pracodawca przedłużył z nią umowę o pracę do dnia porodu, który nastąpił 5 stycznia 2009 r.
Z tytułu urodzenia dziecka pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnym
wymiarze, tj. od 5 stycznia do 24 maja 2009 r. (20 tygodni). Zasiłek macierzyński wypłaci jej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Miesięczny zasiłek macierzyński wypłacany po ustaniu ubezpieczenia wynosi 100%
wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Wysokość podstawy wymiaru tego
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świadczenia nie jest ograniczona do 100% przeciętnego wynagrodzenia, tak jak to jest w
przypadku pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.
Dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać zasiłek macierzyński po ustaniu
zatrudnienia
Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. W celu wypłaty zasiłku niezbędne jest:
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z
powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
albo
• prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów
prawa,
• zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.
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