
Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń dla przyznanego zasiłku zgodnie z podstawą 
wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, poprzez 
przyjęcie podstawy wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy z uwagi na stan epidemii COVID-19. 
Wzór wniosku jest dedykowany dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, których wymiar 
czasu pracy został zmniejszony lub pogorszone zostały inne warunki zatrudnienia mające wpływ na 
wysokość wynagrodzenia, przy czym do pogorszenia sytuacji pracownika doszło na podstawie ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. poz. 374, ze zm.) i w konsekwencji powyższego ustalenie podstawy wymiaru świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nastąpiło na podstawie 
obniżonego wynagrodzenia. 
W powyższej sprawie wniosek nie ma prawnie określonej formy a przedstawiony wzór może być 
zastąpiony własnym pismem wedle przekonania osoby zainteresowanej. 
 
Jeżeli zasiłek przelicza i wypłaca ZUS, powyższy wniosek może być złożony na portalu PUE ZUS przy 
wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie 
świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Instrukcja, jak złożyć wniosek 
przez portal PUE ZUS (plik docx 496kb). Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że 
obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. W tym celu 
ZUS będzie występował do  pracodawcy o przekazanie informacji, czy obniżenie wymiaru czasu pracy 
nastąpiło na podstawie ustawy o COVID-19 lub czy pracodawca wprowadził na podstawie ustawy o 
COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę. 
Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać ten wniosek 
do ZUS. Do wniosku pracodawca powinien dołączyć informację, że obniżenie wymiaru czasu pracy  
nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. W tym celu na portalu PUE ZUS może również 
skorzystać z formularza ZAS-58, dołączając do niego skan wniosku. 
 
Warunkiem skorzystania z ustalenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa sprzed zmiany czasu pracy jest: 
1.    obniżenie przez pracodawcę wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku 
oraz 
2.    między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa 
była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. 
 
ZUS albo pracodawca przelicza podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych za okres: 
•    po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, 
nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w 
porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19), 
•    po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, 
nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w 
związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb ustawy o COVID-19), 
•    po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na 
czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki 
zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy o 
COVID-19).  
 
 


