ZUS wyjaśnia
Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie
zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania ubezpieczenia
w czasie tych urlopów
Ustanie
zatrudnienia
w
okresie
wnioskowanego
dodatkowego
urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo
urlopu rodzicielskiego (np. gdy umowa o pracę zawarta na czas określony wygasa w
krótkim czasie po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego), w opinii
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie pozbawia pracownicy/pracownika
możliwości korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w czasie zatrudnienia.
W takim przypadku wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
powinien być złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Kodeksu
pracy, w tym przewidującymi, że dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
można udzielić w wymiarze wielokrotności tygodnia, a część urlopu rodzicielskiego
nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dotyczy to także sytuacji, gdy w trakcie trwania
tych urlopów umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu (np. umowa o pracę na czas
określony z upływem czasu, na który była zawarta). Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić pisemny wniosek pracownicy/pracownika złożony w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tych urlopów. Jeżeli
wnioskowany okres urlopu wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to z uwagi na
to, że dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego i urlop rodzicielski są uprawnieniami pracowniczymi, z których
można korzystać tylko będąc w stosunku pracy, pracodawca może ich udzielić
wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy.
W takim przypadku, nie mają zastosowania reguły udzielania tych urlopów, zgodnie z
którymi urlop ma obejmować pełne tygodnie, a część urlopu rodzicielskiego ma
obejmować co najmniej 8 tygodni. To oznacza, że w powyższych przypadkach
udzielony dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski do dnia ustania stosunku pracy może
obejmować okres nie będący wielokrotnością tygodnia, a urlop rodzicielski może być
krótszy niż 8 tygodni (np. 6 tygodni i 2 dni).
W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustaniu
zatrudnienia, pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, oprócz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 oraz
skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka albo jego kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz informację o wysokości
procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, o ile
informacja taka nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.
Przykład:
Pracownica, z którą umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 grudnia
2013 r., w dniu 29 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. W okresie od 29 czerwca do 15
listopada 2013 r. pobierała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego. W
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dniu 22 lipca 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni od 16 listopada do 27 grudnia 2013 r. oraz
urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni. Urlop rodzicielski przysługuje jej tylko
do ostatniego dnia zatrudnienia, tj. przez okres od 28 do 31 grudnia 2013r. Za dalszy
okres od 1 stycznia do 7 marca 2014 r., zgodnie z jej wnioskiem o udzielenie urlopu
złożonym u pracodawcy, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres
po ustaniu zatrudnienia, pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych poświadczony wniosek pracownicy o udzielenie urlopu rodzicielskiego,
dołączając do niego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie płatnika
składek na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie o wysokości procentowej
wypłaconego pracownicy zasiłku macierzyńskiego.
Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają przepisu przewidującego obowiązek
przedłużenia umowy o pracę do dnia zakończenia udzielonego dodatkowego urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Zatem złożenie wniosku o udzielenie np.
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, w trakcie którego umowa o
pracę na czas określony rozwiąże się, nie nakłada na pracodawcę obowiązku
przedłużenia tej umowy do dnia zakończenia wnioskowanego urlopu; pracodawca
udzieli urlopu rodzicielskiego tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.
Ustanie zatrudnienia w okresie, przez który może przysługiwać
pracownicy
dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego albo urlop rodzicielski, nie pozbawia pracownicy możliwości
złożenia wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim
urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, w trybie określonym w art. 1791
Kodeksu pracy, tj. nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie albo po przyjęciu
dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na
wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Jednakże pracodawca na podstawie takiego wniosku udziela urlopu wyłącznie na
okres do ostatniego dnia zatrudnienia.
Taki wniosek pracownicy skutkuje przyznaniem zasiłku macierzyńskiego w
wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres tych urlopów, bez względu na to, czy cały okres tych urlopów przypadać
będzie w okresie ubezpieczenia, czy też okres ten częściowo będzie przypadać w
czasie ubezpieczenia, a częściowo po jego ustaniu.
Przykład:
Pracownica, z którą umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 marca
2014 r. w dniu 20 czerwca 2013 r. urodziła dziecko i 25 czerwca 2013 r. wystąpiła
o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26
tygodni. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80%
podstawy wymiaru:
 od 20 czerwca do 6 listopada 2013 r. – za okres urlopu macierzyńskiego,
 od 7 listopada do 18 grudnia 2013 r. – za okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego,
 od 18 grudnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. (103 dni) – za okres urlopu
rodzicielskiego przypadającego w czasie zatrudnienia,
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od 1 kwietnia do 18 czerwca 2014 r. (79 dni) – za okres odpowiadający
pozostałej części urlopu rodzicielskiego przypadający po ustaniu zatrudnienia.

Wniosek skutkujący przyznaniem zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80%
podstawy wymiaru może także złożyć pracownica, z którą umowa o pracę została
przedłużona do dnia porodu.
Prawo do zasiłki macierzyńskiego w przypadku, gdy w dniu 17 czerwca 2013 r.
ubezpieczona/ubezpieczony nie pobierał zasiłku macierzyńskiego – możliwość
przyznania zasiłku za „uzupełniający” okres
Pracownik, którego dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., niekorzystający
w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 2013 r., tj. w dniu 17 czerwca 2013 r. z
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ma prawo do
uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze
odpowiadającym różnicy między nowym wymiarem urlopu obowiązującym od 17
czerwca 2013 r. a wymiarem dotychczas wykorzystanego urlopu. Wniosek w tej
sprawie powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie
ustawy, tj. do 24 czerwca 2013 r.
Zasada ta ma także zastosowanie w sytuacji, gdy przed 17 czerwca 2013 r.
pracownica wykorzystała pełny wymiar urlopu macierzyńskiego, natomiast nie
korzystała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdyż nie wystąpiła z wnioskiem o
udzielenie jej takiego urlopu (na zasadach obowiązujących do dnia 16 czerwca 2013
r.).
Zatem wymiar uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego może
wynosić nawet 6 lub 8 tygodni (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym
porodzie), czyli pełny obecny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Przykład:
Pracownica, która urodziła dziecko w dniu 2 stycznia 2013 r. wystąpiła o udzielenie
jej urlopu macierzyńskiego od 2 stycznia do 21 maja 2013 r. Za okres tego urlopu
przysługuje je zasiłek macierzyński. Nie występowała z wnioskiem o udzielenie jej
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W dniu 19 czerwca 2013 r. złożyła wniosek o
udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni od 24
czerwca 2013 r. oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. Pracodawca
udzielił pracownicy dodatkowego urlopu macierzyńskiego zgodnie z jej wnioskiem od
24 czerwca do 4 sierpnia 2013 r. oraz urlopu rodzicielskiego od 5 sierpnia 2013 r. do
2 lutego 2014 r. Za okres tych urlopów pracownica ma prawo do zasiłku
macierzyńskiego.
Przykład:
Pracownica, która urodziła dziecko w dniu 4 stycznia 2013 r. wystąpiła o udzielenie
jej urlopu macierzyńskiego od 4 stycznia do 23 maja 2013 r. oraz dodatkowego
urlopu macierzyńskiego w wymiarze 2 tygodni od 24 maja do 6 czerwca 2013 r. Za
okres tych urlopów przysługuje jej zasiłek macierzyński. W dniu 24 czerwca 2013 r.
złożyła wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 4
tygodni. Pracodawca udzielił pracownicy dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 1
do 28 lipca 2013 r. Za okres tego urlopu pracownica ma prawo do zasiłku
macierzyńskiego.
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Powyższa zasada ma również zastosowanie do osób ubezpieczonych niebędących
pracownikami (np. osób prowadzących działalność pozarolniczą, wykonujących
pracę na podstawie umowy zlecenia) oraz innych osób uprawnionych do zasiłku
macierzyńskiego (np. pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu
ubezpieczenia albo w czasie urlopu wychowawczego), zarówno w przypadku, gdy
osoby te nie wystąpiły z wnioskiem o wypłatę zasiłku za okres odpowiadający
okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego przed 17 czerwca 2013 r., jak i
wówczas, gdy wystąpiły przed tą datą z takim wnioskiem jednak nastąpiła odmowa
wypłaty zasiłku za dodatkowy okres ze względu na niedotrzymanie terminu na
złożenie wniosku.
Przykład:
Osobie pobierającej
zasiłek macierzyński, z którą umowa o pracę została
przedłużona do dnia porodu, przysługuje zasiłek macierzyński od 5 stycznia do 24
maja 2013 r. W związku z tym, że z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za
okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 4
tygodni wystąpiła w dniu 3 czerwca 2013 r. (a więc wniosek nie został przez nią
złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za ten okres), oddział ZUS
odmówił jej wypłaty zasiłku macierzyńskiego od 25 maja do 21 czerwca 2013 r. W
dniu 24 czerwca 2013 r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres
odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni
oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni.
Ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca do 28 lipca 2013 r. za
okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz od 29
lipca 2013 r. do 29 stycznia 2014 r. za okres odpowiadający okresowi urlopu
rodzicielskiego.
Powyższa zasada ma odpowiednio zastosowanie do ubezpieczonego, który po dniu
31 grudnia 2012 r. przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjął dziecko na
wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
niepobierającego w dniu 17 czerwca 2013 r. zasiłku macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu

w przypadku pobytu

Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze
8 tygodni, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części
urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona
do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński
pracownicy jest przerywany na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik ojciec wychowujący dziecko, przy czym łączny wymiar urlopu macierzyńskiego
w tych okolicznościach nie może przekroczyć wymiaru urlopu przysługującego
z tytułu urodzenia dziecka (dzieci).
Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
(art. 1821 § 7 Kodeksu pracy) i urlopu rodzicielskiego (art 1821a § 6 Kodeksu pracy).
Jednakże w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego przepis zastrzega, że
urlop ten jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach w wymiarze tygodnia
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lub jego wielokrotności, a urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie
więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni
oraz jest wielokrotnością tygodnia.
W celu zapewnienia możliwości sprawowania opieki nad noworodkiem przez
pracownika - ojca wychowującego dziecko w sytuacji, gdy opieki takiej z powodu
hospitalizacji nie może sprawować pracownica - matka dziecka (po wykorzystaniu
obligatoryjnych 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie), część urlopu
wykorzystana przez pracownika może obejmować okres pobytu pracownicy
w szpitalu, nawet jeżeli okres ten nie trwa tydzień lub jego wielokrotność. Także
okres wykorzystanej przez pracownika - ojca wychowującego dziecko części urlopu
rodzicielskiego nie musi obejmować wielokrotności tygodnia ani też liczyć co najmniej
8 tygodni.
Powyższa zasada ma odpowiednio zastosowanie do ubezpieczonych niebędących
pracownikami (np. osób prowadzących działalność pozarolniczą, wykonujących
pracę na podstawie umowy zlecenia) oraz innych osób uprawnionych do zasiłku
macierzyńskiego (np. pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu
ubezpieczenia albo w czasie urlopu wychowawczego).
Zgon dziecka – a wysokość zasiłku macierzyńskiego
W przypadku zgonu dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w czasie których wypłacany był zasiłek
macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, ubezpieczonej przysługuje
jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru.
Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu
rodzicielskiego – w przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy
W przypadku gdy pracownica pozostaje w zatrudnieniu u więcej niż jednego
pracodawcy,
jej uprawnienia pracownicze są ustalane odrębnie u każdego
pracodawcy. Oznacza to, że po wykorzystaniu obligatoryjnego urlopu
macierzyńskiego, pracownica może skorzystać z prawa do dodatkowego urlopu
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego zarówno u wszystkich pracodawców, jak i
tylko u jednego z nich. Jednak warunkiem wykorzystania urlopu rodzicielskiego u
danego pracodawcy jest uprzednie wykorzystanie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w pełnym ustawowym wymiarze (6 lub 8 tygodni) u tego
pracodawcy. Rezygnacja z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego u danego
pracodawcy jest równoznaczna z utratą prawa do urlopu rodzicielskiego i zasiłku
macierzyńskiego u tego pracodawcy.
Okres urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego – w razie ukończenia
przez dziecko 7 (10) roku życia
Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego uprawniony jest pracownik, który:
1) przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem
o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub
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2) przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej.
Wymiar urlopu zależy od liczby dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie i
wynosi od 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka do 37 tygodni w
przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci. Urlop ten przysługuje
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie
dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia). Pracownik może korzystać z tego
urlopu do ukończenia przez dziecko 7 (10) roku życia, czyli do dnia poprzedzającego
dzień, w którym dziecko kończy 7 (10) rok życia.
Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 (10) roku życia, ma
prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jest to minimalny
gwarantowany wymiar urlopu dla pracowników, którzy przyjęli dziecko tuż przed
ukończeniem przez nie 7 (10) roku życia.
Oprócz prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, pracownik z tytułu
przyjęcia dziecka na wychowanie ma także prawo do dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) do 8 tygodni – w przypadkach jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci,
3) do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 (10)
roku życia i korzystania z minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego.
Pracownik nie traci prawa do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego w przypadku osiągnięcia przez dziecko 7 (10) roku życia w trakcie
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Zatem:
1) jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko i korzystał z urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, tj. od 20 do 37 tygodni
(w zależności od liczby dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie), to jest
uprawniony do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w
wymiarze do 6 tygodni (w razie przyjęcia na wychowanie jednego dziecka) albo
do 8 tygodni (w razie przyjęcia jednocześnie na wychowanie dwojga lub więcej
dzieci); to samo dotyczy przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał pełnego
wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z powodu ukończenia
przez dziecko w jego trakcie 7 (10) roku życia,
2) jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat i z tego tytułu
ma prawo do gwarantowanego wymiaru urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, tj. 9 tygodni, to ma on bezpośrednio po tym urlopie prawo do
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni (mimo, że już w
trakcie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dziecko ukończyło 7 (10)
rok życia).
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego w pełnym przysługującym pracownikowi wymiarze wynikającym z
przepisów Kodeksu pracy (w wymiarze 6, 8 lub 3 tygodni), pracownik jest uprawniony
do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci
przyjętych jednocześnie na wychowanie i niezależnie od wieku dziecka na dzień
składania wniosku o ten urlop.
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Zatem, jeżeli pracownik przyjmie na wychowanie dziecko i np. na dzień przed
ukończeniem przez nie 7 (10) roku życia rozpocznie korzystanie z urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, będzie także uprawniony do dodatkowego
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego,
niezależnie od wieku dziecka w okresie wykorzystywania z obu tych urlopów.
Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku po obowiązującym terminie
W przypadku osób ubezpieczonych niebędących pracownikami oraz innych osób
uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego niekorzystających z dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i
urlopu rodzicielskiego (np. pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu
ubezpieczenia albo w czasie urlopu wychowawczego), warunkiem skorzystania z
zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres w nowym wymiarze lub za okres
odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego niezbędny jest pisemny wniosek
złożony płatnikowi zasiłku przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku za
okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres odpowiedniego urlopu lub jego
części. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wypłata zasiłku
macierzyńskiego może zostać dokonana także w przypadku uchybienia terminu na
złożenie wniosku, jeżeli niezłożenie wniosku w terminie wynikało z przyczyn
niezależnych od świadczeniobiorcy.
Uprawnienia ojca dziecka – gdy matka dziecka jest funkcjonariuszem służb
mundurowych
Przepisy dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych stanowiące o odpowiednim
stosowaniu do funkcjonariuszy przepisów Kodeksu pracy dotyczących uprawnień
związanych z rodzicielstwem (dział ósmy Kodeksu pracy) stanowią podstawę do
stosowania przepisów art. 1792 i 1793 Kodeksu pracy do pracownika ojca dziecka
oraz odpowiednio do ubezpieczonego ojca dziecka w sytuacji, gdy z całości lub z
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z całości lub z części urlopu
rodzicielskiego rezygnuje matka dziecka będąca funkcjonariuszką.
Dokumenty do
rodzicielskiego

wypłaty

zasiłku

macierzyńskiego

za

okres

urlopu

W
przypadku
pracownicy/pracownika,
zatrudnionych
u
pracodawcy
niewypłacającego zasiłków, którym wypłaty zasiłku macierzyńskiego dokonuje Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, poświadczona przez pracodawcę kopia oświadczenia
złożonego dla celów udzielenia urlopu rodzicielskiego o braku zamiaru korzystania
przez drugiego z rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego we wskazanym we
wniosku okresie lub o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z
urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem może służyć za dokument do
wypłaty przez Zakład zasiłku macierzyńskiego.
Oświadczenia wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego oraz składane w razie
rezygnacji z wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w
pełnym wymiarze w przypadku gdy z zasiłku macierzyńskiego za ten okres nie
korzysta drugi z rodziców dziecka, powinny zawierać imię, nazwisko oraz numer
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PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL – serie
i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
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