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Lekcja 2

Co Ci się należy,
kiedy płacisz składki
System ubezpieczeń społecznych
Praca zarobkowa a ubezpieczenia
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
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Cele
Uczeń po lekcji:
	wymienia rodzaje składek i zna ich wysokość,
	wie, jakie składki trzeba opłacać od umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
i od prowadzonej działalności gospodarczej,
	wie, kiedy przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
	zna pojęcia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne,
jednorazowe odszkodowanie, renta wypadkowa.

Materiały dla nauczyciela

Zgodność z:
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej
szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla
szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1679);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 82);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860);

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 744);

Lekcja 2

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1539);
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	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 82);

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 635).

Cele kształcenia ogólnego:
1.	doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem,
pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie,
(...) wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
4.	zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania
własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
5.	łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi.

Cele kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego:
1.	przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku
pracy;
2.	integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie
kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego.

Kształcone umiejętności:
1.	myślenie – (...) interakcja wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, (...) rozumowanie,
(...) rozwiązywanie problemów, (...) rozwijanie następujących typów myślenia:
analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego,
kreatywnego;

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 991);
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2.	czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych
wypowiedzi;
4.	kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki;
5.	umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6.	umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz
wartościowania;
7. umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

Podstawy przedsiębiorczości
Materiały dla nauczyciela

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza.
5.	Rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu
przedsiębiorstw i życiu człowieka.
7.	Dostrzeganie znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu człowieka.
8.	Rozumienie funkcjonowania rynku pracy, zasad aktywnego poszukiwania pracy, (...)
poznanie praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy.
9.	Poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, (…) procedury
rejestracji działalności gospodarczej.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
8.	Rozróżnianie skutków wynikających z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
11. Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
III. Kształtowanie postaw.
1.	Wykorzystanie zdobytej wiedzy ekonomicznej do rozwijania własnej postawy
przedsiębiorczej jako jednego z podstawowych warunków aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczno-gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
11.	Przyjmowanie postaw etycznych, społecznej solidarności i odpowiedzialności w życiu
gospodarczym.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Rynek finansowy: (...) ubezpieczenia, umowy (...) ubezpieczeniowe.
Uczeń:
2.	charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce (...) zakłady ubezpieczeń oraz
objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, przedsiębiorstw i życiu
człowieka.
III.	Rynek pracy: (...) kariera zawodowa, (...) formy zatrudnienia, (...) prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy.
Uczeń:
8.	rozróżnia formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę, określa korzyści z wyboru konkretnej
formy i umowy;
9.	(...) identyfikuje koszty płacy i oblicza wynagrodzenie netto;
10. analizuje prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów
będących absolwentami gimnazjum
Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Gospodarka i przedsiębiorstwo.
Uczeń:
2.	charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę
państwa w gospodarce;
	3.	rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko.
IV. Zasady etyczne.
Uczeń:
1. wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik–pracodawca.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Rynek finansowy: (...) ubezpieczenia, umowy (...) ubezpieczeniowe.
Uczeń:
2.	charakteryzuje ważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce (...) zakłady ubezpieczeń
oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, przedsiębiorstw
i życiu człowieka.
III.	Rynek pracy: (...) kariera zawodowa, (...) formy zatrudnienia, (...) prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy.
Uczeń:
8.	rozróżnia formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę, określa korzyści z wyboru konkretnej
formy i umowy;
9.	(...) identyfikuje koszty płacy i oblicza wynagrodzenie netto;
10. analizuje prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy.
IV. Przedsiębiorstwo.
7. przedstawia procedury związane z rejestracją indywidualnej działalności.
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Lekcja 2

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza.
5.	Rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu
przedsiębiorstw i życiu człowieka.
7.	Dostrzeganie znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu
człowieka.
8.	Rozumienie funkcjonowania rynku pracy, zasad aktywnego poszukiwania pracy, (…),
poznanie praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy.
9.	Poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, (…) procedury
rejestracji działalności gospodarczej.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
8.	Rozróżnianie skutków wynikających z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
11.	Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
III. Kształtowanie postaw.
1.	Wykorzystanie zdobytej wiedzy ekonomicznej do rozwijania własnej postawy
przedsiębiorczej jako jednego z podstawowych warunków aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczno-gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
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Materiały dla nauczyciela

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Człowiek przedsiębiorczy.
Uczeń:
5.	zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie;
7.	podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki
własnych działań.
III. Instytucje rynkowe
Uczeń:
2. wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: (…) fundusze emerytalne;
9.	charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą
aktywnością zawodową a wysokością emerytury;
10. analizuje oferty (…) funduszy emerytalnych.
VI. Rynek pracy.
Uczeń:
5.	rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Kodeksu
pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;
8.	charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto.

Wiedza o społeczeństwie
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Wiedza i rozumienie.
Uczeń:
5.	wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń:
1. pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego.
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
4.	rozpoznaje różne aspekty, (…) problemów życia codziennego i podaje możliwe sposoby ich
rozwiązania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
IV. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń:
1.	przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
w Rzeczypospolitej Polskiej, rozróżniając ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe, wymienia zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum
Zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza i rozumienie.
Uczeń:
1.	wyjaśnia i analizuje prawidłowości życia społecznego oraz wybrane współczesne procesy
społeczne;

Zakres rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza i rozumienie.
Uczeń:
1. wyjaśnia prawidłowości życia społeczno-kulturowego.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń:
1.	pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społeczno-kulturowego (…), krytycznie
je analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski i formułuje opinie.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.
Uczeń:
1. przedstawia idee społeczeństwa obywatelskiego.
IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń:
11.	wykazuje aktualność kwestii „starzenia się społeczeństwa”; przedstawia główne założenia
polityki państwa wobec osób starszych; wyjaśnia zasadę solidaryzmu społecznego
w ubezpieczeniach społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń:
16.	porównuje sytuację jednostki wynikającą z różnych form zatrudniania: umowa o pracę,
umowy cywilnoprawne, prowadzenie działalności gospodarczej osoby fizycznej.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów
będących absolwentami gimnazjum
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń:
1.	znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie
obywateli;
4.	gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery
zawodowej.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
IV. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń:
1.	przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
w Rzeczypospolitej Polskiej, rozróżniając ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe, wymienia zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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2.	przedstawia znaczenie różnych podmiotów w życiu publicznym;
7.	wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń:
1. pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego.
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
6.	rozpoznaje różne aspekty (…) problemów życia codziennego i podaje możliwe sposoby
ich rozwiązania.
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II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
1. rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
III. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń:
2. sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia
publicznego.
Zgodność z:
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675);

Materiały dla nauczyciela

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325).

Doradztwo zawodowe
Technikum, liceum, szkoła branżowa I i II stopnia
2. Świat zawodów i rynek pracy.
Uczeń:
2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy, (...) analizuje
podstawy prawa pracy, (...) prawa i obowiązki pracownika.
Zgodność z:
Zaleceniem Rady z 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie (Dz.U.UE.C 2018.189.1).

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji:
•	umiejętność rozumienia i tworzenia informacji, interpretowania pojęć i faktów w mowie
i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, materiałów cyfrowych;
•	wykorzystywanie źródeł różnego rodzaju, przetwarzanie informacji.
2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności:
•	zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu
porozumiewania się.
3.	Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii:
•	rozwijanie i wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania
problemów w codziennych sytuacjach;
•	stosowanie podstawowych zasad i procesów matematycznych w codziennych kontekstach
prywatnych i zawodowych (np. umiejętności finansowe), a także śledzeniu i ocenianiu
ciągów argumentów.
4. Kompetencje cyfrowe:
•	znajomość podstawowych funkcji i korzystanie z różnych rodzajów urządzeń,
oprogramowania i sieci.
5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się:
•	zdolność uczenia się i pracy w grupie i indywidualnie, a także organizacji swojej nauki.
7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:
•	kształcenie kreatywności, krytycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów.

Zgodność z:
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860);

Lekcja 2

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2018 r. poz.
744);
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	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1539);

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 82);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 991);
	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 635).

Scenariusz zajęć realizuje efekty kształcenia i weryfikacji zawarte w podstawach
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego uczniów, którzy kształcą się
począwszy od:
1) roku szkolnego 2019/2020 w:
a)	klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub
z dniem 1 lutego 2020 r.,
b) semestrze I szkoły policealnej,
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d) klasie I pięcioletniego technikum,
2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia,
3) w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.
Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego
czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia
wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz.U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744).

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

	Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316);
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Stosownie do przepisów przejściowych zawartych w art. 94 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
2) w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia, dotychczasowego czteroletniego
technikum oraz słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym
2019/2020, ma zastosowanie dotychczasowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
oraz dotychczasowa podstawa programowa kształcenia w zawodach (wydane na podstawie
dotychczasowych art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały dla nauczyciela

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
Obszar medyczno-społeczny (MS)
1.	PKZ(MS.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, technik masażysta,
higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik ortopeda, technik
dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik
elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej:
• wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
• określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych.
2.	PKZ(MS.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka
środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej,
opiekun osoby starszej:
• określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
•	określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości
i sprawiedliwości społecznej;
•	określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych
przez państwo.
3.	PKZ(MS.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik
bezpieczeństwa i higieny pracy:
• określa cele i zadania polityki społecznej państwa.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
Obszar administracyjno-usługowy (AU)
1.	AU.25. Prowadzenie działalności handlowej – sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.
Uczeń:
• przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych.
2.	AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
Uczeń:
• stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych;
•	określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej
i samorządowej.
3.	AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – rozliczanie wynagrodzeń.
Uczeń:
• stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
• oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
• ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
•	oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Więcej efektów kształcenia – patrz s. 15–25.

Formy pracy, metody i techniki:
wykład, burza mózgów, praca w grupach, praca z tekstem, mapa myśli, gra dydaktyczna
koło fortuny, test

Środki dydaktyczne:
rzutnik, komputer, prezentacja multimedialna, materiały informacyjne, duży arkusz papieru,
kolorowe pisaki, quiz koło fortuny przygotowany zgodnie instrukcją i pytaniami

Czas trwania zajęć:
1 godzina lekcyjna

Uwagi:
Przygotowując się do lekcji, sprawdzamy, czy nie było zmian w przepisach. Scenariusz jest zgodny
z przepisami obowiązującymi 5 czerwca 2020 r.
Przed lekcją czytamy materiały dla nauczyciela i ucznia, aby znać treści prezentowane na lekcji –
ułatwi to nam odnoszenie się do dodatkowych pytań uczniów. W zależności od wyboru techniki
pracy na lekcji przygotowujemy niezbędne materiały. Przygotujemy quiz koło fortuny wg
instrukcji oraz na podstawie przygotowanych pytań (s. 59).

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Obszar medyczno-społeczny (MS)
1.	MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – ustalanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Uczeń:
• stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
•	określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób
zawodowych.
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Lekcja 2

	AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – sporządzanie dokumentów dotyczących
rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Uczeń:
• rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
•	sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;
• ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
4.	AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji – przygotowywanie dokumentów
na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego.
Uczeń:
• określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
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Przebieg zajęć:
Na początku lekcji przypominamy najważniejsze zadania ZUS (zajmuje się m.in. gromadzeniem
składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatą świadczeń). Przypominamy także, czym są
ubezpieczenia społeczne – odwołujemy się do poprzedniej lekcji. Informujemy uczniów, że na
dzisiejszej lekcji dowiedzą się, jakie jeszcze inne świadczenia przysługują osobom ubezpieczonym
w sytuacjach, których nie było w filmie. Informujemy, że na zakończenie lekcji będziemy
sprawdzać, co uczniowie zapamiętali z zajęć, w quizie koło fortuny.

Materiały dla nauczyciela

Prosimy uczniów o podanie kilku możliwych i typowych sytuacji życiowych, w których pracownik nie
może pracować. Zapisujemy je na arkuszu papieru zawieszonym w widocznym miejscu. Ewentualnie
dodajemy jeszcze brakujące przykłady, by można było zaprezentować wszystkie przypadki.
	Na tę część lekcji przeznaczamy 10 min.
Następnie podejmujemy wykład ilustrowany prezentacją Co Ci się należy, kiedy płacisz
składki, w którym zapoznamy uczniów z rodzajami świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
w konkretnych sytuacjach życiowych. Podczas prezentacji aktywizujemy uczniów, zadajemy
pytania, prosimy o parafrazowanie. Odnosimy się do sytuacji znanych uczniom z najbliższego
otoczenia. Przyporządkowujemy podane przez uczniów na początku lekcji sytuacje (zapisane
na papierze) do omawianych świadczeń. W trakcie wykładu uczniowie uzupełniają
mapę
myśli – chętnych prosimy o odczytanie swojego zapisu, na bieżąco poprawiamy, ewentualnie
podpowiadamy prawidłowy zapis. Istotne jest, aby uczniowie w trakcie wykładu wyselekcjonowali
informacje potrzebne do wypełnienia mapy myśli. Ważne jest także, aby uzmysłowić uczniom
zależności między ubezpieczeniem się a wynikającymi z tego świadczeniami. Należy koniecznie
zaakcentować, że od wysokości składek zależą późniejsze wypłaty. Można porównać to do
kwoty, jaką złożymy na oprocentowaną lokatę – im większa będzie wysokość kwoty, tym
większy nasz zarobek. Wyraźnie należy podkreślić, że płacąc niskie składki na ubezpieczenie
chorobowe, dostaniemy niskie świadczenia w przypadku choroby lub macierzyństwa. Zwrócić
też trzeba uwagę na to, że dla prowadzących działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe
jest dobrowolne, więc jeśli się nie ubezpieczą, nie dostaną np. zasiłku chorobowego czy
macierzyńskiego. Przy omawianiu świadczeń wynikających z utraty zdrowia wyjaśniamy, że nie
zawsze niepełnosprawność wyklucza możliwość podjęcia pracy, czyli podkreślamy różnicę między
osobą z niepełnosprawnością a osobą niezdolną do pracy.
	Na tę część lekcji przeznaczamy 20 min.
Na zakończenie lekcji przeprowadzamy zapowiedziany quiz koło fortuny. Możemy
przeprowadzić go w dwojaki sposób: odpowiedzi udzielają wszyscy uczniowie lub wyznaczamy
czterech chętnych i sekretarza, który będzie zapisywał wyniki. Jeśli uczeń nie udzieli odpowiedzi
lub jego odpowiedź jest błędna, odpowiada kolejny uczestnik.
	Na tę część lekcji przeznaczamy 10 min.
W podsumowaniu prosimy uczniów, by wymienili korzyści z opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne. Jeszcze raz podkreślamy, że świadczenia z ubezpieczeń społecznych towarzyszą
nam od narodzin do śmierci oraz to, że świadczenia mogą otrzymać wyłącznie te osoby, które
są ubezpieczone i płacą składki. Prosimy uczniów, by w domu przeczytali tekst uzupełniający
z materiałów dla ucznia (s. 27), a także by rozwiązali test (s. 30), aby utrwalić najważniejsze
informacje z lekcji. Test sprawdzamy na następnej lekcji.
	Na tę część lekcji przeznaczamy 5 min.

Spis materiałów do lekcji 2
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materiał multimedialny:
• prezentacja Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

pytania do koła fortuny (należy dokończyć zdanie):
1.	Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 182 dni albo 270 dni – jeśli
niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży albo będzie spowodowana gruźlicą.
2.	Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje, jeśli wykorzystasz
zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal będziesz niezdolny do pracy oraz
jest możliwe, że odzyskasz zdolność do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.
3.	Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% pensji (średniej z 12 miesięcy).
4.	Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, zleceniobiorców.
5.	Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zależy od liczby dzieci, które urodzisz podczas
porodu lub jednocześnie przyjmiesz na wychowanie.
6.	Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego to: zasiłek chorobowy, świadczenie
rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.
7.	Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego to: zasiłek chorobowy, świadczenie
rehabilitacyjne, renta wypadkowa, jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów
wyrobów medycznych, świadczeń stomatologicznych i szczepień ochronnych.
8.	Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%.  
9.	Osoba, która wykonuje umowę o pracę, podlega obowiązkowo następującym
ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu
i zdrowotnemu.  
10.	Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi 100% pensji (średniej
z 12 miesięcy).
załącznik:
		 • skrócona instrukcja tworzenia koła fortuny.
	Interaktywne koło fortuny możemy zrobić na stronie wheeldecide.com.
	Jest to ciekawe narzędzie, proste w obsłudze. Możemy przygotować je w następujący sposób:
1. Wejdź na stronę.
2.	Nie musisz się logować.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

	
materiały pomocnicze/ instruktażowe:
		 • mapa myśli – wypełniony schemat
		 • test
		 •	instrukcja quizu koło fortuny (dostępna na stronie https://wheeldecide.com)
		 • komiks (materiały dla ucznia, s. 31)

Lekcja 2

	
Czy wiesz...
		 • ...przez ile dni można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?
		 • ...jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego?
		 • ...kiedy przysługuje zasiłek macierzyński?
		 •	...kiedy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego? (materiały
dla ucznia, s. 27)
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3.	Dodaj pytania na liście. Aby zwiększyć liczbę pytań/ zadań, kliknij [Add choice].
4.	Napisz tytuł koła fortuny.
5.	Kliknij w opcję [Advanced options] i wybierz kolory koła oraz czas ruchu koła
do zatrzymania.
6. Kliknij w [Apply wheel changes].
7. Koło fortuny jest gotowe.
8.	Na górze strony jest zrobione przez Ciebie koło, a pod nim opcja [Embeed wheel].
Po skopiowaniu grę możesz osadzić na blogu.
9.	Jeśli nie prowadzisz bloga, skopiuj link gry z paska przeglądarki i zapisz w dokumencie
Word.
10. Link do koła możemy zakodować w QR – koło fortuny działa na Androidzie.
		Na przykład:

Materiały dla nauczyciela
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Lekcja 2: Co Ci się należy,
kiedy płacisz składki
Lekcja 2

Lekcja 2

System ubezpieczeń społecznych
Praca zarobkowa a ubezpieczenia
Świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego

prezentacja multimedialna
Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego
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System ubezpieczeń społecznych

Materiały dla nauczyciela

ryzyko starości

ubezpieczenie
emerytalne

ryzyko
niezdolności
do pracy

ubezpieczenia
rentowe

ryzyko wypadku
przy pracy

ubezpieczenie
wypadkowe

macierzyństwo
i ryzyko choroby

ubezpieczenie
chorobowe

Lekcja 2

1

Jeśli będziesz płacić składki na ubezpieczenia społeczne, otrzymasz świadczenie, gdy
znajdziesz się w sytuacji, którą ubezpieczenie obejmuje:
	gdy osiągniesz wiek emerytalny i nie będziesz już mógł lub chciał pracować – będzie Ci
przysługiwała emerytura z ubezpieczenia emerytalnego;
	gdy będziesz przez dłuższy czas niezdolny do pracy – możesz starać się o rentę z ubezpieczeń
rentowych;
	gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy – będziesz mógł liczyć na świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego;
	gdy zachorujesz, będziesz opiekować się chorym członkiem rodziny, urodzisz dziecko albo
przyjmiesz je na wychowanie – otrzymasz zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.
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Warunki nabycia prawa do wymienionych świadczeń znajdziesz na kolejnych slajdach. Prawo
do rehabilitacji leczniczej, renty, emerytury i zasiłku pogrzebowego omówimy w lekcji 3.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

renta z tytułu niezdolności do
pracy
emerytura
zasiłek pogrzebowy

Lekcja 2

zasiłek macierzyński
zasiłek opiekuńczy
zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
rehabilitacja lecznicza
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Ze świadczeń z ubezpieczeń
społecznych korzystamy
przez całe życie
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Praca zarobkowa a ubezpieczenia
Ubezpieczenie

Umowa
o dzieło

Umowa zlecenia
z uczniami
i studentami
(do skończenia przez
nich 26 lat)

Umowa
zlecenia

Umowa
o pracę

Działalność
gospodarcza
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Emerytalne
Rentowe
Chorobowe

Materiały dla nauczyciela

Wypadkowe
Zdrowotne
Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenie dobrowolne

Brak ubezpieczenia

Powyższe zasady ubezpieczeń obowiązują, gdy umowa lub prowadzenie działalności jest jedynym
źródłem zarobków.

Tabela przedstawia zasady płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umowy
o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę i z prowadzonej działalności gospodarczej. Zakładamy,
że osoba ubezpieczona ma tylko jeden tytuł do ubezpieczeń, np. wykonuje tylko umowę zlecenia.
Jeśli będziesz pracować na podstawie umowy o pracę, to zawsze będziesz podlegać
obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Twój pracodawca będzie płacił za Ciebie wszystkie składki na te ubezpieczenia.
Jeśli w czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub studiów (do ukończenia 26 lat) będziesz
wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie będzie płacił za Ciebie
żadnych składek. Jeśli nie będziesz się już uczyć albo będziesz, ale skończysz 26 lat, to od
umowy zlecenia obowiązkowe będą dla Ciebie ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe
i zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne.
Jeśli umowa o dzieło będzie dla Ciebie jedynym źródłem przychodu, to nie będziesz z tej umowy
podlegać ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Od zasady, że od umowy o dzieło czy zlecenia zawartej w czasie nauki (do ukończenia 26 lat) nie
trzeba płacić żadnych składek, jest wyjątek. Jeśli taką umowę podpiszesz z własnym pracodawcą,
to od umowy o dzieło i zlecenia będzie on musiał płacić wszystkie składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne.
Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą, to będziesz obowiązkowo objęty
ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Tylko ubezpieczenie
chorobowe będzie dobrowolne. Będziesz mógł skorzystać z ulg w płaceniu składek
na ubezpieczenia społeczne, które omówimy w lekcji 4.
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Stopy procentowe składek i zasady
ich finansowania
Ubezpieczenie

Stopa procentowa
składki

Emerytalne

ze środków
pracownika,
zleceniobiorcy

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

6,5%

1,5%

Chorobowe

2,45%

-

w całości

Wypadkowe

jest
zróżnicowana

w całości

-

Zdrowotne

9%

-

w całości

Wszystkie
składki
w całości
z własnych
środków

Stopę procentową składki wypadkowej na rok (od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego)
ustala sam płatnik albo robi to ZUS.
Jeśli płatnik przekaże informację o danych do ustalenia składki wypadkowej (ZUS IWA) za trzy
ostatnie lata, to ZUS ustali mu stopę procentową składki wypadkowej.
Jeśli płatnik składek sam ustala stopę procentową składki wypadkowej, to zależy ona od
tego, czy podlega on wpisowi do rejestru REGON oraz ile osób zgłasza do ubezpieczenia
wypadkowego.
Na przykład dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego maksymalnie
9 ubezpieczonych i nie podlega wpisowi do rejestru REGON, stopa procentowa składki
wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej dla grup działalności (czyli 1,67% w roku
składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.).
Więcej na temat składek opłacanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą
przeczytasz w lekcji 4.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

ze środków
pracodawcy,
zleceniodawcy

Zasady
finansowania
składek przez
osobę, która
prowadzi
działalność
gospodarczą

Lekcja 2

Zasady finansowania składek
od umowy o pracę i umowy zlecenia

Lekcja 2

4
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Świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego
Lekcja 2

5

Materiały dla nauczyciela

zasiłek
chorobowy

świadczenie
zasiłek
rehabilitacyjne macierzyński

zasiłek
opiekuńczy

Otrzymasz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, jeśli będziesz podlegać temu
ubezpieczeniu:
	
obowiązkowo, np. jako pracownik;
	
dobrowolnie, np. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą czy zleceniobiorca (jeśli nie
podpiszesz umowy z własnym pracodawcą).
Na zasiłek opiekuńczy i macierzyński możesz liczyć od pierwszego dnia ubezpieczenia. Natomiast
zasiłek chorobowy przysługuje zwykle dopiero po określonym okresie ubezpieczenia. Przeczytasz
o tym w materiałach dla ucznia (w tekście uzupełniającym do lekcji 2, s. 27).
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Zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy możesz otrzymać łącznie za 33 dni w ciągu
roku kalendarzowego, a jeśli ukończysz 50 rok życia – łącznie za 14 dni. Krótszy okres wypłaty
wynagrodzenia za czas choroby (14 dni) dotyczy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy
chorują w następnych latach po osiągnięciu tego wieku.
Okres 33 albo 14 dni niezdolności do pracy ustalasz, sumując poszczególne okresy niezdolności
do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeśli:
	występują między nimi przerwy;
	byłeś w danym roku kalendarzowym zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.
Jeśli będziesz pracownikiem, chałupnikiem albo będziesz odbywał służbę zastępczą, prawo do
zasiłku chorobowego będziesz mógł nabyć od 34 albo 15 dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Jeśli będziesz pracownikiem, to w razie choroby otrzymasz przed zasiłkiem chorobowym
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (na podstawie Kodeksu pracy) finansowane przez
pracodawcę. Prawo do takiego wynagrodzenia przed zasiłkiem będziesz mieć także wtedy, gdy
będziesz wykonywać pracę nakładczą (chałupniczą) albo odbywać służbę zastępczą.

Lekcja 2

Maksymalny okres wypłaty
zasiłku chorobowego wynosi:
182 dni;
270 dni – jeśli Twoja
niezdolność do pracy
wystąpi w czasie ciąży
albo będzie spowodowana
gruźlicą.

Lekcja 2

6

otrzymasz zamiast pensji, gdy będziesz chorować
i korzystać ze zwolnienia lekarskiego
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Zasiłek chorobowy
wynosi:

Materiały dla nauczyciela

80% pensji (średniej z 12 miesięcy);
70% pensji, gdy będziesz
przebywać w szpitalu;
100% pensji (także za pobyt
w szpitalu), jeśli Twoja niezdolność
do pracy będzie spowodowana
m.in. wypadkiem w drodze do
pracy lub z pracy albo wystąpi
w czasie ciąży.

Lekcja 2

7

Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników,
to wypłaca im zasiłki, a następnie rozlicza się z ZUS.
W pozostałych przypadkach zasiłki wypłaca ZUS.

Otrzymasz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 100% pensji również
wtedy, gdy będziesz niezdolny do pracy, ponieważ poddałeś się:
	niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów;
	zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
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Świadczenie rehabilitacyjne
przysługuje Ci, jeśli:

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Najlepiej, jeśli złożysz go co najmniej
6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin gwarantuje
wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego od razu, gdy skończy się zasiłek chorobowy.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

możliwe jest, że odzyskasz
zdolność do pracy po
dalszym leczeniu lub
rehabilitacji.

Lekcja 2

wykorzystasz zasiłek
chorobowy przez
maksymalny okres, a nadal
będziesz niezdolny do pracy;

Lekcja 2

8
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Świadczenie rehabilitacyjne
Abyś mógł skorzystać
ze świadczenia rehabilitacyjnego,
lekarz orzecznik ZUS musi wydać Ci
orzeczenie o niezdolności
do pracy na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.

Lekcja 2

9

Materiały dla nauczyciela

Jeżeli stwierdzi, że jesteś zdolny
do pracy, a Ty się z tym nie zgadzasz,
możesz wnieść sprzeciw do komisji
lekarskiej ZUS.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ZUS przekaże Twoją sprawę lekarzowi
orzecznikowi ZUS. Lekarz orzecznik ZUS wyda w tej sprawie orzeczenie. Jeśli nie będziesz się
z nim zgadzać, będziesz mógł w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wnieść sprzeciw. W ciągu
14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości tego orzeczenia.
Sprzeciw lub zarzut wadliwości rozpatrzy komisja lekarska ZUS i wyda orzeczenie.
Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, ZUS wyda decyzję w sprawie
świadczenia rehabilitacyjnego.
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Świadczenie rehabilitacyjne

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

100% pensji,
jeśli niezdolność do pracy
przypada w czasie ciąży.

Lekcja 2

Wynosi ono:
90% pensji
przez pierwsze 90 dni,
a w pozostałym okresie
75% pensji;

Lekcja 2

10

możesz otrzymywać maksymalnie
przez 12 miesięcy
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Zasiłek macierzyński

Okres wypłaty zasiłku będzie
zależał od liczby dzieci,
które urodzisz podczas jednego
porodu lub jednocześnie
przyjmiesz na wychowanie.

Lekcja 2

11

otrzymasz, jeśli urodzisz dziecko albo przyjmiesz
je na wychowanie

Materiały dla nauczyciela

Z zasiłku macierzyńskiego może
też skorzystać ubezpieczony
ojciec dziecka.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez czas ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:
	urlopu macierzyńskiego (urodzenie dziecka);
	urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (przyjęcie na wychowanie dziecka w wieku
do 7 lat lub do 10 lat – jeśli to dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego);
	urlopu rodzicielskiego (urodzenie dziecka lub przyjęcie na wychowanie);
	urlopu ojcowskiego (wychowywanie dziecka).
Jeśli wykorzystasz zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, możesz dalej go pobierać za okres, który odpowiada
urlopowi rodzicielskiemu.
Okresy, za które przysługuje zasiłek macierzyński, znajdziesz na s. 84–85.
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Zasiłek macierzyński,
gdy urodzisz 1 dziecko, wynosi:

Możesz zdecydować, że chcesz pobierać zasiłek w takiej samej
wysokości przez 52 tygodnie. Wtedy wyniesie on 80% pensji.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego:
	za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu
ojcowskiego – 100% pensji (średniej z 12 miesięcy);
	za okres urlopu rodzicielskiego – 100% pensji za pierwsze 6 tygodni (8 tygodni – jeśli urodzisz
podczas jednego porodu albo równocześnie przyjmiesz na wychowanie dwoje lub więcej
dzieci) i 60% pensji za kolejne tygodnie.
Jeśli w ciągu 21 dni od porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie złożysz wniosek, że chcesz
pobierać zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego) i rodzicielskiego, zasiłek będzie wynosić przez cały ten czas 80% pensji.
O zasiłku macierzyńskim przeczytasz też w tekście uzupełniającym (s. 84).

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

60% pensji
za kolejne 26 tygodni.

Lekcja 2

100% pensji
(średniej z 12 miesięcy)
za pierwsze 26 tygodni;

Lekcja 2

12
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Zasiłek opiekuńczy

otrzymasz, gdy będziesz opiekować się:
zdrowym dzieckiem do 8 lat
w sytuacjach określonych
w przepisach lub chorym dzieckiem
do 14 lat, w tym także dzieckiem
niepełnosprawnym w tym wieku
(60 dni w roku kalendarzowym);

Lekcja 2

13

Materiały dla nauczyciela

chorym dzieckiem w wieku powyżej
14 lat lub innym chorym członkiem
rodziny (np. małżonkiem, rodzicem),
jeśli będziesz z nim mieszkać
w czasie choroby (14 dni w roku
kalendarzowym).

Będziesz mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad zdrowym dzieckiem
w wieku do 8 lat w razie:
	nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza;
	choroby niani (zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej) albo dziennego opiekuna;
	porodu lub choroby Twojego małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia mu tę opiekę;
	pobytu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, w szpitalu
albo w innej placówce leczniczej.

75

Zasiłek opiekuńczy
otrzymasz, gdy będziesz opiekować się:

Wysokość zasiłku wynosi 80% pensji (średniej z 12 miesięcy).
Łączny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w danym
roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami
rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Wymieniony limit dni, za które
przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie zależy od:
	liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki;
	liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.
Jeśli będziesz opiekować się wyłącznie dziećmi niepełnosprawnymi (w wieku od 8 lub 14 lat do
18 lat) i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał Ci łącznie
za 30 dni w roku kalendarzowym (w tym maksymalnie 14 dni za opiekę nad innymi chorymi
członkami rodziny).
Więcej o liczbie dni, za które możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, przeczytasz w tekście
uzupełniającym (s. 80).

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 8–18 lat w związku
z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego
małżonka lub rodzica tego dziecka, który stale się nim
opiekuje (30 dni w roku kalendarzowym).

Lekcja 2

chorym niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 14–18 lat
(30 dni w roku kalendarzowym);

Lekcja 2

14
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Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego
Lekcja 2

15
zasiłek
chorobowy

świadczenie
rehabilitacyjne

renta
wypadkowa

Możesz otrzymać te świadczenia, jeśli będziesz niezdolny do pracy
z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Materiały dla nauczyciela

jednorazowe odszkodowanie
zwrot kosztów wyrobów medycznych, świadczeń
stomatologicznych i szczepień ochronnych

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło
w związku z wykonywaną pracą i spowodowało uraz lub śmierć.
Choroba zawodowa – schorzenie spowodowane szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, które
występują w miejscu pracy lub wynikają ze sposobu, w jaki dana osoba wykonywała obowiązki
zawodowe. Lista chorób zawodowych jest w rozporządzeniu Rady Ministrów.
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Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego

O świadczeniach z ubezpieczenia wypadkowego przeczytasz także w tekście uzupełniającym
na s. 82.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Zasiłek chorobowy z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej przysługuje Ci
niezależnie od tego, jak długo
podlegasz ubezpieczeniu
wypadkowemu.

Lekcja 2

Zasiłek chorobowy i świadczenie
rehabilitacyjne wynosi 100% pensji
(średniej z 12 miesięcy).

Lekcja 2

16
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Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego

Materiały dla nauczyciela

Jednorazowe odszkodowanie
przysługuje w wysokości
20% przeciętnego
wynagrodzenia za każdy procent
stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu.
Rentę wypadkową otrzymasz,
gdy staniesz się całkowicie lub
częściowo niezdolny do pracy
z powodu wypadku przy pracy.

Lekcja 2

17

Uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje (czasowe lub stałe)
upośledzenie organizmu. Uszczerbek na zdrowiu może pozostawać w związku z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową.
Jeśli będziesz mieć wypadek przy pracy lub zachorujesz na chorobę zawodową, to możemy
zwrócić Ci część kosztów, które poniesiesz na leczenie stomatologiczne, szczepienia ochronne
lub zakup wyrobów medycznych.
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ĆWICZENIE – MAPA MYŚLI

wynosi zawsze
80% pensji

zasiłek opiekuńczy

Świadczenia
z ubezpieczenia
emerytalnego

zasiłek macierzyński

Ubezpieczenia
społeczne

Świadczenia
z ubezpieczeń
rentowych

jednorazowe
odszkodowanie

renta wypadkowa

Świadczenia
z ubezpieczenia
wypadkowego
wynosi zawsze
100% pensji
zasiłek chorobowy

świadczenie
rehabilitacyjne

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Świadczenia
z ubezpieczenia
chorobowego

Lekcja 2

świadczenie
rehabilitacyjne

zasiłek chorobowy
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1. CZY WIESZ...
...PRZEZ ILE DNI MOŻNA OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK
OPIEKUŃCZY?
Przepisy określają, za ile dni w roku kalendarzowym możesz otrzymać zasiłek
opiekuńczy. Ten limit zależy m.in. od tego, kim się opiekujesz.

Dla kogo 60 dni

Materiały dla nauczyciela

Możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym,
jeśli opiekujesz się:
	chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
	zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka
czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (pozostałe sytuacje znajdziesz na s. 74).
Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem własnym, dzieckiem
małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem, które przyjmiesz na wychowanie
i utrzymanie.

Dla kogo 30 dni
Z zasiłku opiekuńczego maksymalnie za 30 dni w roku kalendarzowym możesz skorzystać,
jeśli opiekujesz się:
	dzieckiem niepełnosprawnym, które skończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat – w związku
z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który
stale opiekuje się tym dzieckiem;
	chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które skończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.
Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko ma:
	orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
	orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
•	konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
•	konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.

Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i matce
dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzinie
jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lub 14 do 18 lat.

Dla kogo 14 dni
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Jeśli musisz zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny
(małżonkiem, rodzicem, rodzicem Twojego dziecka, ojczymem, macochą, teściem, dziadkiem,
wnukiem, rodzeństwem), to zasiłek przysługuje Ci maksymalnie za 14 dni w roku kalendarzowym.
Lekcja 2

Abyś otrzymał zasiłek za czas opieki nad wymienionymi chorymi członkami rodziny, musisz z nimi
mieszkać w czasie choroby.

Niezbędny warunek

Łączny okres wypłaty zasiłku w roku
Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi chorymi członkami
rodziny (w tym nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat) nie może przekroczyć 60 dni w roku
kalendarzowym. Natomiast gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci niepełnosprawnych (w wieku
od 8 lub 14 lat do 18 lat) i innych chorych członków rodziny, łączny okres wypłaty zasiłku wynosi
maksymalnie 30 dni.

Przykład 1
Anna dostała w pierwszej połowie roku zasiłek opiekuńczy za 35 dni, bo opiekowała się
chorymi dziećmi w wieku 4 i 8 lat. We wrześniu tego samego roku wystąpiła o wypłatę zasiłku
opiekuńczego za 30 dni z powodu opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 17 lat.
Otrzymała zasiłek opiekuńczy tylko za 25 dni, do wyczerpania limitu 60 dni (60 dni minus 35 dni).

Przełom roku
Limit dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, trzeba ustalać dla każdego roku
kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli np. Twoje dziecko choruje bez przerwy na przełomie roku,
to prawo do zasiłku trzeba ustalić odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie
domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku albo innemu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak
opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat – w takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje
nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę. Członkiem rodziny,
który może zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny, nie jest jednak:
	osoba całkowicie niezdolna do pracy;
	osoba chora;
	osoba, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
	osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne;
	pracownik odpoczywający po pracy na nocnej zmianie;
	osoba, która prowadzi działalność pozarolniczą;
	osoba niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania tej opieki.
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2. CZY WIESZ...
...JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ Z UBEZPIECZENIA
WYPADKOWEGO?
Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej, możesz otrzymać
świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie
rehabilitacyjne, rentę wypadkową czy jednorazowe odszkodowanie.

Zasiłek chorobowy
Materiały dla nauczyciela

Na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego możesz liczyć, gdy będziesz niezdolny do pracy
z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zasiłek ten przysługuje Ci niezależnie od
czasu, przez jaki podlegałeś ubezpieczeniu wypadkowemu (nie dotyczy go tzw. okres wyczekiwania).

Przykład 1
Piotr w pierwszym dniu swojej pracy uległ wypadkowi. Wypadek ten pracodawca uznał
za wypadek przy pracy. Mimo że Piotr tak krótko był ubezpieczony, otrzymał zasiłek chorobowy
z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (także za okres pobytu w szpitalu)
wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu
za ostanie 12 miesięcy kalendarzowych).

Świadczenie rehabilitacyjne
Możesz otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego, gdy:
	pobierałeś zasiłek chorobowy przez maksymalny okres (182 albo 270 dni);
	jesteś nadal niezdolny do pracy po czasie, przez który pobierałeś zasiłek chorobowy;
	można oczekiwać, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza pomogą Ci odzyskać zdolność
do pracy.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono 100% średniej
pensji (ustalanej jak przy zasiłku chorobowym i zwaloryzowanej). Abyś mógł otrzymać świadczenie
rehabilitacyjne, lekarz orzecznik ZUS musi orzec o okolicznościach, które uzasadniają przyznanie
świadczenia rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jeśli nie
będziesz zgadzał się z tym orzeczeniem, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Renta wypadkowa
Aby otrzymać rentę wypadkową, musisz mieć orzeczenie o niezdolności do pracy i jej związku
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane przez lekarza orzecznika (komisję lekarską –
jeśli złożysz sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości).

To, czy otrzymasz rentę wypadkową, nie zależy od:
	okresu, przez który podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu;
	daty, od której powstała niezdolność do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.

Anna (ma 30 lat i 2 lata stażu pracy) uległa wypadkowi w pracy. Pobierała najpierw zasiłek
chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ
nadal była niezdolna do pracy, wystąpiła o rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Lekarz orzecznik
ZUS stwierdził, że Anna jest niezdolna do pracy z powodu wypadku przy pracy. ZUS przyznał na tej
podstawie Annie rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Aby dostać
rentę, Anna nie musiała mieć określonego stażu pracy.

Gdy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będziesz mieć ustalony stały lub
długotrwały uszczerbek na zdrowiu, otrzymasz jednorazowe odszkodowanie.
Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli złożysz sprzeciw wobec orzeczenia
wydanego przez lekarza orzecznika ZUS lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości), gdy zakończysz
leczenie i rehabilitację.
Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy.
Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
upośledzenie jego czynności na dłużej niż 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.
Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Brak prawa do świadczeń
Nie dostaniesz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdy:
	wyłączną przyczyną wypadku było to, że naruszyłeś (umyślne lub z powodu rażącego
niedbalstwa) przepisy, które dotyczą ochrony życia i zdrowia;
	przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ byłeś nietrzeźwy
albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych;
	bez uzasadnionej przyczyny odmówiłeś wykonania badania na zawartość w organizmie
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie
uniemożliwiłeś jego przeprowadzenie.

Przykład 3
Tomasz uległ wypadkowi w pracy. Był nietrzeźwy i przyczynił się znacznie do spowodowania
wypadku. Z tego powodu nie otrzymał świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Jednorazowe odszkodowanie

Lekcja 2

Przykład 2
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3. CZY WIESZ...
...KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI?
Z zasiłku macierzyńskiego możesz skorzystać, jeśli urodzisz dziecko albo przyjmiesz
dziecko na wychowanie. Prawo do tego zasiłku nie zależy od Twojego okresu
ubezpieczenia chorobowego – od tzw. okresu wyczekiwania.

Materiały dla nauczyciela

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, jeśli w czasie, gdy podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu
lub przebywasz na urlopie wychowawczym:
	urodzisz dziecko;
	przyjmiesz na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat i wystąpisz do sądu opiekuńczego
o przysposobienie tego dziecka albo przyjmiesz na wychowanie dziecko w ramach rodziny
zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej);
	przyjmiesz na wychowanie dziecko w wieku do 10 lat, które otrzymało decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, i wystąpisz do sądu opiekuńczego o przysposobienie tego dziecka albo
przyjmiesz je na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej).
Okres, przez który możesz otrzymywać zasiłek macierzyński, zależy od liczby dzieci, które
urodzisz podczas jednego porodu albo przyjmiesz jednocześnie na wychowanie. Wynika on
z Kodeksu pracy i odpowiada:
	urlopowi macierzyńskiemu (z tytułu urodzenia dziecka) albo urlopowi na warunkach urlopu
macierzyńskiego (z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie);
	urlopowi rodzicielskiemu (z tytułu urodzenia dziecka albo przyjęcia dziecka na wychowanie).

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego
Możesz otrzymywać zasiłek macierzyński przez:
	20 tygodni (140 dni) – jeśli urodzisz albo przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko;
	31 tygodni (217 dni) – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo jednocześnie przyjmiesz
na wychowanie dwoje dzieci;
	33 tygodnie (231 dni) – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo jednocześnie przyjmiesz
na wychowanie troje dzieci;
	35 tygodni (245 dni) – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo jednocześnie przyjmiesz
na wychowanie czworo dzieci;
	37 tygodni (259 dni) – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo jednocześnie przyjmiesz
na wychowanie pięcioro lub więcej dzieci.

Przykład 1
Maria, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z umowy o pracę, przyjęła na wychowanie
dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich przysposobienie. Maria ma
prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
przez 31 tygodni (217 dni).

Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego

Rodzice mogą dzielić się korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

Przykład 2
Anna (pracownica), która urodziła dziecko 1 marca, korzystała z urlopu i zasiłku
macierzyńskiego przez 20 tygodni. Wystąpiła też o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego
i wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez 8 tygodni. Następnie ojciec dziecka korzystał z urlopu
rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przez 9 tygodni. Bezpośrednio po tym okresie
Anna ponownie wystąpiła o 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego.
Pracodawca udzielił jej urlopu rodzicielskiego i wypłacił zasiłek macierzyński jednak
za 8 tygodni, bo Anna mogła wykorzystać zasiłek macierzyński za okres dłuższy niż 8 tygodni
(32 tygodnie – 17 tygodni = 15 tygodni).
Możesz wykorzystać 16 tygodni zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w terminie,
który nie przypada bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, z którego już skorzystałaś (najpóźniej do
końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat). Nie jest to jednak możliwe, jeśli w ciągu
21 dni po porodzie albo po przyjęciu dziecka lub dzieci na wychowanie złożysz wniosek o zasiłek
macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 16 tygodni zasiłku macierzyńskiego
za okres urlopu rodzicielskiego można wykorzystać maksymalnie w dwóch częściach.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu lub urlopowi
na warunkach urlopu macierzyńskiego, wynosi 100% podstawy wymiaru (przeciętnego
wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy). Natomiast zasiłek macierzyński za okres,
który odpowiada urlopowi rodzicielskiemu, wynosi 100% podstawy wymiaru za:
	pierwsze 6 tygodni – jeśli urodzisz albo przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko;

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego możesz wykorzystać jednorazowo albo
w częściach (maksymalnie czterech) będących wielokrotnością tygodnia. Każda z części musi
trwać przynajmniej 8 tygodni. Nie dotyczy to jednak:
	pierwszej części zasiłku macierzyńskiego, która musi trwać:
•	przynajmniej 6 tygodni, jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko;
•	przynajmniej 3 tygodnie, jeśli przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko, które w ciągu
9 tygodni skończy 7 lat (albo 10 lat, jeżeli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego);
	ostatniej części zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

Lekcja 2

Jeśli wykorzystasz zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, możesz dalej go pobierać za okres, który odpowiada
urlopowi rodzicielskiemu. Zasiłek przysługuje wtedy maksymalnie przez:
	32 tygodnie – jeśli urodzisz albo przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko w wieku do 7 lat
albo do 10 lat – jeśli to dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego;
	34 tygodnie – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo równocześnie przyjmiesz
na wychowanie dwoje lub więcej dzieci.
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	pierwsze 8 tygodni – jeśli urodzisz podczas jednego porodu albo równocześnie przyjmiesz
na wychowanie dwoje lub więcej dzieci.
W kolejnych tygodniach zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru.

Przykład 3

Materiały dla nauczyciela

Katarzyna 15 maja urodziła dziecko i wystąpiła do pracodawcy o urlop i zasiłek macierzyński
za 20 tygodni. Wystąpiła także o urlop rodzicielski na 8 tygodni i zasiłek macierzyński za ten czas.
Katarzyna otrzymała zasiłek macierzyński w wysokości:
	100% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia Katarzyny za ostatnie 12 miesięcy)
za 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego;
	60% podstawy wymiaru za 2 tygodnie urlopu rodzicielskiego.
Gdy ojciec dziecka wystąpił o udzielenie urlopu rodzicielskiego na kolejne 8 tygodni, otrzymał
zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru.
Rodzic może jednak zdecydować, że chce otrzymywać zasiłek macierzyński w takiej samej
wysokości za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu (urlopowi na warunkach urlopu
macierzyńskiego) i urlopowi rodzicielskiemu. Będzie on wtedy wynosił 80% podstawy wymiaru, czyli
przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy. Wystarczy, że w ciągu 21 dni
od porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie rodzic złoży wniosek o zasiłek macierzyński za cały
okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
Jako ubezpieczony ojciec dziecka będziesz mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, gdy np.:
	przyjmiesz na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat lub dziecko w wieku do 10 lat,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, i wystąpisz do sądu
opiekuńczego w sprawie przysposobienia tego dziecka;
	przejmiesz opiekę nad dzieckiem, gdy jego matka wykorzysta zasiłek macierzyński
za co najmniej 14 tygodni po porodzie i będzie chciała wcześniej wrócić do pracy, przestanie
pobierać zasiłek macierzyński w związku z pobytem w szpitalu lub swoją niepełnosprawnością
albo umrze lub porzuci dziecko.
Jeśli będziesz wychowywał dziecko, będziesz miał dodatkowo prawo do zasiłku macierzyńskiego
za okres, który odpowiada urlopowi ojcowskiemu – do 2 tygodni. Jego wysokość to 100%
podstawy wymiaru.
Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego będziesz mógł skorzystać maksymalnie do:
	ukończenia przez dziecko 2 roku życia – jeśli urodzi Ci się dziecko;
	24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (10 roku życia, jeśli dziecko ma decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego) – jeśli przysposobisz dziecko.

Urlop ojcowski możesz wykorzystać jednorazowo albo w dwóch częściach. Każda z tych
części musi trwać przynajmniej tydzień. Części urlopu ojcowskiego nie muszą przypadać
bezpośrednio po sobie.
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ĆWICZENIE – TEST

PYTANIA

Lekcja 2

Jest to test wielokrotnego wyboru, co oznacza, że każde z pytań może mieć od 1 do 4
prawidłowych odpowiedzi. Otrzymasz 1 punkt, tylko gdy udzielisz pełnej odpowiedzi na pytanie.
Za cały test możesz uzyskać maksymalnie 5 punktów. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem „X”
w kratce przy tej odpowiedzi.

PUNKTACJA

1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi 100% pensji:
tylko gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy; A

B

gdy niezdolność do pracy jest spowodowana m.in. wypadkiem w drodze
do pracy lub z pracy albo wystąpi w czasie ciąży;

B x

C

za pierwsze 90 dni i 75% w pozostałym okresie;

C

D

zawsze, gdy chory pracownik ma skończone 40 lat.

D	

1

2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego może otrzymać osoba niezdolna do pracy
z powodu:
A

wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

A

B

wypadku przy pracy;

B x

C

każdego wypadku, także niezwiązanego z pracą;

C

D

choroby zawodowej.

D	 x

1

3. Tzw. okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy:
A

zależy od rodzaju ubezpieczenia chorobowego;

A x

B

dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 60 dni;

B

C

dla pracowników wynosi 30 dni;

C x

D

nie dotyczy m.in. tych osób, których niezdolność do pracy wynika
z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

D	 x

1

4. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje:
A

obowiązkowo każdej osobie, która pobierała zasiłek chorobowy;

A

B

w wysokości 100% pensji, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie
ciąży;

B x

C

przez maksymalnie 12 miesięcy;

C x

D

w wysokości 90% pensji przez pierwsze 90 dni i 70% pensji w pozostałym
okresie.

D	

1

5. Zasiłek opiekuńczy przysługuje:
A

tylko z powodu opieki nad chorym dzieckiem;

A

B

z ubezpieczenia chorobowego;

B x

C

w wysokości 80% pensji (średniej z 12 miesięcy);

C x

D

m.in. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat (60 dni
w roku kalendarzowym).

D	 x

SUMA PUNKTÓW ZA POPRAWNE ODPOWIEDZI z pytań 1–5

1

5

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

A

