
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem dodatkowym ściśle związany ze stanem
zdrowotnym ubezpieczonego. Przysługuje on osobie ubezpieczonej, która stała się
niezdolna do pracy z powodu choroby. Ważne by nastąpiło to w trakcie trwania
ubezpieczenia chorobowego. Prawo do niego nabywa się po upływie 30 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jest one obowiązkowe, a jeśli jest
ono dobrowolne, to po upływie 90 dni. Do okresu zasiłkowego wliczane są też okresy
poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a
powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni. Chyba, że
niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży i przerwa między okresami niezdolności
wynosiła mniej niż 60 dni, wówczas okresy przed przerwą nie będą wliczane. Istnieją
również grupy osób, które nabywają prawo do zasiłku chorobowego już w pierwszym
dniu ubezpieczenia chorobowego. Są to absolwenci szkół lub uczelni lub osoby, które
zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem
chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia
ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub
zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej. Będą to też posłowie i senatorowie,
którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia
kadencji, osoby ubezpieczone obowiązkowo posiadające wcześniejszy co najmniej 10-
letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Tak samo kwalifikują się do
tego osoby, w sytuacji w której niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem
w drodze do pracy lub z pracy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy? Dokładnie 80% podstawy wymiaru zasiłku – czyli
twojego średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Zasiłek będzie wypłacany w
wysokości 100% wymiaru, jeśli niezdolność do pracy przypadła w okresie ciąży,
powstała w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, czy wskutek poddania się
niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek,
tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Aby otrzymać zasiłek należy przede wszystkim posiadać zwolnienie lekarskie. Jeśli
zasiłek będzie wypłacał ci płatnik składek, czyli pracodawca, w większości przypadków
nie będzie konieczności przygotowywania czegokolwiek, ponieważ twoje zwolnienie
trafi do niego drogą elektroniczną. Natomiast jeśli twój pracodawca nie ma profilu na
PUE ZUS, to nie będzie wiedział, że lekarz wystawił ci elektroniczne zwolnienie. W
takiej sytuacji dostarcz mu zaświadczenie, które otrzymasz od lekarza. Może to być
wydruk zwolnienia albo zaświadczenie lekarskie wystawione na wydruku zwolnienia. 
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Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci ZUS, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.
W czasie zatrudnienia wniosek w twoim imieniu składa twój pracodawca. Konieczność
dodatkowych dokumentów będzie istniała w przypadku ciąży, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy oraz jeśli niezdolność do pracy była spowodowana badaniami
lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich
pobrania. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć płatnikowi składek, czyli naszemu
pracodawcy. 

Co się dzieje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeżeli nadal pozostajemy niezdolni
do pracy? Możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Wymogiem jest jednak
opinia lekarza twierdząca, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują na
odzyskanie tej zdolności w okresie do 12 miesięcy. To właśnie orzeczenie lekarza
orzecznika oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej, decyduje o przyznaniu świadczenia
rehabilitacyjnego. Nie otrzyma go jednak osoba uprawniona do emerytury lub renty z
tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania
zdrowia. Jeśli spełniamy wszystkie kryteria możemy się zacząć starać o uzyskanie
świadczenia. 

Co należy zrobić? Przede wszystkim trzeba złożyć we właściwej jednostce ZUS
wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami. Jeśli
świadczenie zostanie nam przyznane, to jego wysokość wyniesie 90% podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy
za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej
podstawy. Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać przez okres niezbędny do
przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999r. poz. 636).

Artykuł przygotowany w ramach zadań publicznych pt.: 
1/ Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja
zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r.
2/ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r.
realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat
Gorzowski.
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ДОПОМОГА У ВИПАДКУ ХВОРОБИ
Допомога у випадку хвороби – це додаткова допомога, яка т�сно пов’язана з�
станом здоров’я застрахованої особи. Вона надається застрахован�й особ�, яка
стала непрацездатною внасл�док хвороби. Важливо, щоб це сталось п�д час д�ї
страхування на випадок хвороби. Право на неї набувається п�сля 30 дн�в
безперервного страхування на випадок хвороби, якщо воно є обов'язковим, а
якщо добров�льним, то п�сля 90 дн�в. До страхового строку також
зараховуються пер�оди попередньої непрацездатност�, якщо пром�жок часу
м�ж зак�нченням попередньої непрацездатност� та настанням нової
непрацездатност� не перевищує 60 дн�в. Кр�м випадк�в, коли
непрацездатн�сть настала п�д час ваг�тност�, а пром�жок м�ж пер�одами
непрацездатност� становив менше, н�ж 60 дн�в, пер�оди до перерви не
зараховуються. Є також групи ос�б, як� вже набувають право на допомогу у
випадку хвороби в перший день страхування на випадок хвороби. Це
випускники шк�л чи ун�верситет�в або особи, як� зак�нчили навчання в
асп�рантур�, що були застрахован� на випадок хвороби або приєдналися до
страхування на випадок хвороби протягом 90 дн�в з дати зак�нчення школи
або отримання диплома про зак�нчення ВНЗ, або завершення навчання в
асп�рантур�. Це також народн� депутати та сенатори, як� приєдналися до
страхування на випадок хвороби протягом 90 дн�в п�сля зак�нчення терм�ну
повноважень, обов’язково застрахован� особи з� строком обов’язкового
страхування на випадок хвороби не менше 10 рок�в. Те саме стосується ос�б, у
яких непрацездатн�сть сталася внасл�док нещасного випадку по дороз� на
роботу або з роботи.

Який розм�р допомоги у випадку хвороби? Р�вно 80% в�д бази розрахунку
допомоги - тобто Вашої середньої зарплати за останн� 12 м�сяц�в. Допомога
виплачуватиметься у розм�р� 100% розм�ру, якщо непрацездатн�сть настала
п�д час ваг�тност�, внасл�док нещасного випадку по дороз� на роботу чи з
роботи або внасл�док проходження необх�дних медичних огляд�в,
передбачених для кандидат�в в донори кл�тин, тканин � орган�в та
погодження на процедуру забору кл�тин, тканин та орган�в.

Для того, щоб отримати допомогу, потр�бно, перш за все, мати л�карняний.
Якщо допомогу буде виплачувати платник внеск�в, тобто роботодавець, то в
б�льшост� випадк�в Вам не потр�бно буде н�чого готувати, тому що Ваш
л�карняний буде над�сланий йому в електронному вигляд�. Однак, якщо Ваш
роботодавець не має проф�лю в PUE ZUS, в�н не д�знається, що л�кар видав
вам електронний л�карняний. У цьому випадку надайте йому дов�дку, яку Ви
отримаєте в�д л�каря. Це може бути видрук л�карняного або медична дов�дка,
видана на видруку л�карняного. Якщо допомогу у випадку хвороби буде
виплачувати Вам ZUS, Вам знадобиться заява на цю допомогу. 
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П�д час працевлаштування заяву в�д Вашого �мен� складає Ваш роботодавець.
Додатков� документи вимагатимуться у раз� ваг�тност�, нещасного випадку по
дороз� на роботу або з роботи, а також якщо непрацездатн�сть викликана
медичними оглядами для кандидат�в у донори кл�тин, тканин та орган�в або
процедурою їх забору. Вс� документи необх�дно надати платнику внеск�в,
тобто нашому роботодавцю.

Що станеться, якщо допомога у випадку хвороби вичерпана, а ми все ще
непрацездатн�? Ми можемо подати заяву на допомогу на реаб�л�тац�ю.
Вимогою є, однак, висновок л�каря, що подальше л�кування або л�кувальна
реаб�л�тац�я, ймов�рно, в�дновить цю здатн�сть протягом 12 м�сяц�в. Р�шення
про призначення допомоги на реаб�л�тац�ю приймається на п�дстав�
заключення л�каря В�дд�лення соц�ального страхування за м�сцем
проживання застрахованої особи. Однак воно не надаватиметься особам, як�
мають право на пенс�ю за в�ком або по �нвал�дност�, допомогу по безроб�ттю,
допомогу перед виходом на пенс�ю, передпенс�йне забезпечення, додаткову
батьк�вську виплату, компенсац�йну допомогу вчителям та на в�дпустку за
станом здоров'я.

Якщо ми в�дпов�даємо вс�м критер�ям, ми можемо подати заяву на отримання
виплати. Що сл�д зробити? Перш за все, необх�дно подати заяву на отримання
допомоги на реаб�л�тац�ю з необх�дними додатками до в�дпов�дного
п�дрозд�лу ZUS. Якщо нам буде призначена допомога, то її розм�р
становитиме 90% в�д бази для нарахування допомоги у випадку хвороби за
перш� три м�сяц�, 75% в�д бази за решту пер�оду, а якщо непрацездатн�сть
настала п�д час ваг�тност� – 100% в�д ц�єї бази. Ми можемо отримувати
допомогу на реаб�л�тац�ю протягом пер�оду, необх�дного для в�дновлення
працездатност�, але не довше, н�ж впродовж 12 м�сяц�в.

Правова основа:
- Закон в�д 25 червня 1999 р. про грошову допомогу �з соц�ального
страхування на випадок хвороби та материнства (В�сник закон�в в�д 1999 р., п.
636).

Стаття п�дготовлена   в рамках громадських завдань п�д назвою:
1/ Робота пункту надання безоплатних громадянських консультац�й та
реал�зац�ї завдань у сфер� правової осв�ти в Гожувському пов�т� у 2022 роц�.
2/ Робота пункту безоплатної правової допомоги та виконання завдань у
сфер� правової осв�ти в Гожувському пов�т� у 2022 роц� реал�зованих
Асоц�ац�єю CIVIS SUM за кошти, надан� Гожувським пов�том.


