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Informacje uzupełniające dotyczące przedłużonego uprawnienia do zasiłku chorobowego na 
dzieci (Kinderkrankengeld). 
 
Drodzy rodzice, szanowni Państwo, 
 
Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie przed zakażeniami, która weszła w życie 23 kwietnia, 
prawo do zasiłku chorobowego na dzieci za rok 2021 zostanie ponownie rozszerzone. Uprawnienie 
do zasiłku chorobowego na dzieci wzrośnie z 20 dni na rodzica i dziecko do 30 dni, a tym samym dla 
par rodziców obejmuje ono na dziecko w sumie do maksymalnie 60 dni. W przypadku rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, uprawnienie na jedno dziecko również ulegnie podwojeniu z 30 do 
60 dni. Jeśli jest kilkoro dzieci w rodzinie, uprawnienie to wynosi maksymalnie 65 dni dla jednego 
rodzica i maksymalnie 130 dni dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
 
Prawo do przedłużonego zasiłku chorobowego z powodu pandemii istnieje nie tylko wtedy, gdy 
choruje własne dziecko, ale również wtedy, gdy opieka nad dzieckiem w domu jest konieczna, 
ponieważ przedszkole jest zamknięte z powodu pandemii lub poszczególne grupy przedszkolne są 
objęte kwarantanną. Zasadniczo osoby uprawnione do opieki nad dzieckiem w trybie awaryjnym 
mają również prawo do zasiłku chorobowego na dziecko, jeśli zdecydują sie na opiekę nad dziećmi w 
domu, co zresztą zalecamy. Tak jak dotychczas, zasiłek chorobowy na dzieci to ekwiwalent pieniężny 
w wysokości do 90 procent wynagrodzenia netto danego rodzica. 
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Wniosek o zasiłek chorobowy na dzieci składa się w swojej kasie chorych. Tam też otrzymają Państwo 
odpowiednie formularze do wniosków. Kasa chorych może również zażądać od Państwa 
zaświadczenia z przedszkola. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku. Zgłosiliśmy się z prośbą 
do placówek opieki dziennej, aby w razie potrzeby wydały Państwu takie zaświadczenie. 
Więcej informacji na temat przedłużonego zasiłku chorobowego na dzieci znajdziecie Państwo na 
stronie: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-

kinderkrankengeld-164976 

Jeśli nie jesteście Państwo uprawnieni do wyżej wymienionego zasiłku (np. jako osoba ubezpieczona 
prywatnie), możecie alternatywnie ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z § 56 ust. 1a ustawy o 
ochronie przed zakażeniami (IfSG). 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 

https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php 

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań nadal dostępna jest Infolinia dla rodziców senackiego 
Departamentu Edukacji, Młodzieży i Rodziny (Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie). 
Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 030 - 90227 6600 we wszystkie dni robocze w 
godzinach od 9 do 13. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
Z polecenia 
Holger Schulze 
Kierownik działu ds. Rodziny i edukacji przedszkolnej 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php

