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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 28

Już 23 lipca 2013 r. przeczytasz o prawie pracy
Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest nowym 
płatnym urlopem związanym z uro-
dzeniem dziecka. Tak jak dodatko-
wy urlop macierzyński jest to urlop 
nieobowiązkowy. Decyzja o sko-
rzystaniu z niego należy do pra-
cownika. Zasady wykorzystywania 
tego urlopu są bardzo podobne do 
obowiązujących w przypadku do-
datkowego urlopu macierzyńskie-
go. Wymiar urlopu rodzicielskiego 
wynosi 26 tygodni, niezależnie od 
liczby dzieci urodzonych przy jed-
nym porodzie i jest to maksymalny 
wymiar, z którego pracownik może 
skorzystać. Decyzja o konkretnym 
wymiarze urlopu rodzicielskiego 
należy do pracownika. Każde z pra-
cowników-rodziców jest na równi 
uprawnione do skorzystania z urlo-
pu rodzicielskiego. Decyzja o tym, 
które z nich z niego skorzysta, lub 
o podziale tego urlopu należy do 
samych zainteresowanych. Wymiar 
urlopu rodzicielskiego wynosi aż 
26 tygodni. Z tego względu przepisy 
przewidują, że może on być wyko-
rzystany nie tylko jednorazowo, ale 
także maksymalnie w trzech częś-
ciach, przy czym:
●  druga część urlopu musi przypa-

dać bezpośrednio po pierwszej 
części, a trzecia część tego urlopu 
bezpośrednio po drugiej części,

●  żadna część nie może być krótsza 
niż 8 tygodni i musi obejmować 
wielokrotność tygodnia.

Możliwość rezygnacji 
z urlopów lub ich części

Złożenie jednego łącznego wniosku 
o udzielenie urlopów nie oznacza ko-
nieczności ich wykorzystania w pełnym 
wymiarze, ani też nie uniemożliwia ich 
podziału między rodziców. Pracowni-
ca może zrezygnować z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w całości lub 
w części i powrócić do pracy. W tym celu 
musi złożyć pracodawcy pisemny wnio-
sek w sprawie rezygnacji z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed przystąpieniem do pracy. 
Jeżeli jej mąż (pracownik-ojciec wycho-
wujący dziecko) zamierza skorzystać 
z tego urlopu lub jego części, to musi zło-
żyć pisemny wniosek o udzielenie mu 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w całości lub w części, w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczę-
ciem korzystania z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego albo z części takiego 
urlopu. Oba te wnioski są wiążące dla 
pracodawcy. Także w tym przypadku 
obowiązuje zasada, że dodatkowy urlop 
macierzyński jest udzielany jednorazo-
wo albo w dwóch częściach przypada-
jących bezpośrednio jedna po drugiej 
– w wymiarze tygodnia lub jego wielo-
krotności.

Zmiany w zasiłkach 
macierzyńskich

Od 17 czerwca 2013 r. rodzicom 
wszystkich dzieci urodzonych po 
31 grud nia 2012 r. będzie przysługiwać 

w razie urodzenia jednego dziecka 20 
tygodni zasiłku macierzyńskiego i 6 ty-
godni zasiłku dodatkowego oraz 26 ty-
godni zasiłku macierzyńskiego za czas 
urlopu rodzicielskiego (niezależnie od 
liczby dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie). Z zasiłku macierzyńskiego za 
okres dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz urlopu rodzicielskiego będą 
mogli korzystać oboje rodzice, tj. za-
równo ubezpieczona matka dziecka, jak 
i ubezpieczony ojciec. Z dłuższego zasił-
ku macierzyńskiego będą mogły korzy-
stać osoby podlegające ubezpieczeniu 
chorobowemu obowiązkowo (np. pra-
cownicy), jak i dobrowolnie (np. osoby 
prowadzące działalność gospodarczą 
czy współpracujące na podstawie umo-
wy zlecenia).

Już wkrótce

Jak zadbać o finanse 
w małej i średniej firmie
NR 29  6–12 sierpnia 2013 r.

VAT w obrocie zagranicznym
NR 30  13–19 sierpnia 2013 r.

Handel w Internecie
NR 31  20–26 sierpnia 2013 r.

W poprzednich numerach

Wszystko o urlopach wypoczynkowych
NR 24  25 czerwca – 1 lipca 2013 r.

Najem w działalności gospodarczej
NR 25  2–5 lipca 2013 r.

Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby 
i zasiłków chorobowych – cz. 1
NR 26  9–15 lipca 2013 r.
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Rozliczanie 
wynagrodzeń 
za czas choroby 
i zasiłków 
chorobowych – cz. 2

W drugiej części naszego opracowania dotyczącego rozliczania wyna-
grodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych szczegółowo omawia-
my zagadnienia związane z ustalaniem podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wy-
płacone pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek cho-
robowy. Czytelnik dowie się z naszego poradnika m.in., że w podstawie 
wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się natomiast 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który stano-
wi formę rekompensaty. Wyjaśnimy również, czy w podstawie wymia-
ru zasiłku należy uwzględniać wynagrodzenia z umowy zlecenia, która 
przestała już obowiązywać. Czytelnik dowie się, czy podstawę wymiaru 
świadczenia chorobowego należy ustalić ponownie, jeżeli między po-
szczególnymi okresami pobierania zasiłków ma miejsce zmiana wymiaru 
czasu pracy. To tylko niektóre z zagadnień, które omawia nasza publika-
cja. Całość wzbogacona jest licznymi przykładami, które pomogą w ko-
rzystaniu z poradnika w codziennej praktyce.

Przypomnijmy, że w pierwszej części omówiliśmy zasady nabywania 
prawa do świadczeń z tytułu choroby, dokumentowanie niezdolności do 
pracy, kontrolę zwolnień lekarskich i ubezpieczonych oraz przypadki, 
kiedy zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu ubezpieczenia chorobo-
wego.

Zapraszamy do lektury.
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Ustalanie podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
stanowi wynagrodzenie wypłacone pra-
cownikowi u pracodawcy, u którego przy-
sługuje zasiłek chorobowy. Za wynagro-
dzenie uwzględniane w podstawie wy-
miaru zasiłku chorobowego uważa się 
przychód pracownika, stanowiący pod-
stawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe, po odliczeniu potrąconych 
przez pracodawcę składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe (11,26%) oraz 
na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), fi-
nansowanych ze środków pracownika 
(łącznie składki wynoszą 13,71%).

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
uwzględnia się wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy, natomiast nie uwzględnia się ekwi-
walentu za niewykorzystany urlop wypoczyn-
kowy, który stanowi formę rekompensaty.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pra-
cy wskutek choroby lub odosobnienia w związ-
ku z chorobą zakaźną zgodnie z art. 92 Kodek-
su pracy, trwającą łącznie do 14/33 dni 
w ciągu roku kalendarzowego – wypłacane ze 
środków pracodawcy – oblicza się według za-
sad obowiązujących przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego pracownikowi stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed 
upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrud-
nienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go należy ustalić z faktycznego okresu zatrud-
nienia. W takim przypadku podstawę stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za peł-
ne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie 
uzyskane przez pracownika u płatnika skła-
dek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia 
chorobowego, z tytułu którego przysługuje 
zasiłek chorobowy. Przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku przysługującego pracowni-
kowi, zatrudnionemu u tego samego praco-
dawcy na podstawie kolejno następujących 
po sobie umów o pracę, wynagrodzenie wy-
płacone z tytułu tych umów należy zsumo-

wać. Nie traktuje się jako przerwy w ubez-
pieczeniu przerwy przypadającej na dzień 
ustawowo wolny od pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 
do 31 marca 2013 r. Od 2 kwietnia 
(1 kwietnia przypadał w święto) podpi-
sał z tym samym pracodawcą kolejną 
umowę o pracę. Pracownik stał się nie-
zdolny do pracy z powodu choroby 
10 maja i nabył prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. Podstawę wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wy-
płacone za pełne kalendarzowe miesiące 
zatrudnienia u tego samego pracodawcy, 
z dwóch kolejnych umów o pracę, tj. za 
okres od lutego do kwietnia.

W przypadku zmiany płatnika składek, na-
wet bez dnia przerwy, podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego stanowi wynagrodzenie 
uzyskane u aktualnego płatnika.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę na podstawie 
art. 231 Kodeksu pracy nowy pracodawca sta-
je się z mocy prawa stroną w dotychczaso-
wych stosunkach pracy. W takiej sytuacji do-
tychczasowe zatrudnienie pracownika jest 
kontynuowane, nie dochodzi do nawiązania 
nowego stosunku pracy. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego pracownika, który sta-
nie się niezdolny do pracy w okresie zatrud-
nienia u obecnego pracodawcy, a więc po 
przejęciu zakładu pracy, będzie stanowić wy-
nagrodzenie uzyskane zarówno u aktualne-
go, jak i u poprzedniego pracodawcy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za 
jeden dzień niezdolności do pracy, tj. stawkę 
dzienną zasiłku, stanowi 1/30 część wynagro-
dzenia będącego podstawą wymiaru zasiłku.

Wynagrodzenie przestojowe

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowe-
go należy również uwzględnić dni, w których 
pracownik był nieobecny w pracy z powodu 

okres 
zatrudnienia

stosunek 
pracy
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przestoju w zakładzie pracy. Za czas niewyko-
nywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do 
jej podjęcia, przysługuje wynagrodzenie za 
przestój w wysokości 60% wynagrodzenia 
(art. 81 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie to 
nie może być niższe od wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie 
przestojowe jest traktowane na równi z dnia-
mi przepracowanymi. W tym okresie pracow-
nicy zachowują bowiem prawo do wynagro-
dzenia, od którego odprowadzane są składki 
na ubezpieczenia społeczne.

Do celów zasiłkowych okres wypłaty wyna-
grodzenia za czas przestoju jest traktowany 
na równi z okresem wykonywania pracy. 
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
wynagrodzenie przestojowe należy potrakto-
wać jak wynagrodzenie za czas przepracowa-
ny. Oznacza to, że nie należy uzupełniać wy-
sokości wynagrodzenia za miesiąc, w którym 
z powodu przestoju pracownik otrzymał niż-
sze wynagrodzenie.

Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie 
przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru 
zasiłku, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia 
lub osiągnął niższe wynagrodzenie wskutek 
nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedli-
wionych, to do podstawy wymiaru zasiłku nale-
ży przyjąć wynagrodzenie po uzupełnieniu.

PRZYKŁAD

Pracownik, który jest zatrudniony w fir-
mie od 4 lat, otrzymuje wynagrodzenie 
zmienne. Przedłożył pracodawcy zwol-
nienie lekarskie od 24 marca do 7 kwiet-
nia 2013 r. W styczniu i lutym z winy za-
kładu pracownik miał przestój i za ten 
czas otrzymał wynagrodzenie – w stycz-
niu za 11 dni, natomiast w lutym za cały 
miesiąc. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego pracownika stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. 
W styczniu 2013 r. pracownik powinien 
przepracować 22 dni, z czego przepra-
cował 5 dni, za 11 dni otrzymał wyna-
grodzenie przestojowe. W pozostałych 
dniach stycznia był nieobecny w pracy 
z przyczyn usprawiedliwionych, dlatego 
w tym miesiącu zsumowane wynagro-
dzenie (tj. za pracę wykonaną i wyna-
grodzenie przestojowe) należy podzie-
lić przez liczbę dni, za które zosta ło 
wypłacone, a następnie pomnożyć

przez liczbę dni, które w styczniu były 
dla pracownika dniami pracy (22 dni). 
Za luty wynagrodzenie przestojowe na-
leży przyjąć w kwocie faktycznie wypła-
conej, ponieważ zostało ono wypłacone 
za cały przepracowany miesiąc.

Krótki okres zatrudnienia 
a podstawa wymiaru zasiłku

Jeżeli w pierwszym miesiącu zatrudnienia 
pracownik przepracował wszystkie dni robocze 
w związku z podjęciem pracy od pierwszego 
dnia roboczego w tym miesiącu, to wynagro-
dzenie za taki miesiąc podlega uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru za siłku.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony od 2 kwiet-
nia 2013 r. Stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby 13 maja i nabył prawo 
do wynagrodzenia chorobowego. Przy 
ustalaniu podstawy wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego należy uwzględnić 
wynagrodzenie za kwiecień. Wynagro-
dzenie za ten miesiąc jest uwzględniane 
w podstawie wymiaru, ponieważ kwie-
cień jest pełnym kalendarzowym miesią-
cem zatrudnienia, w którym pracownik 
przepracował wszystkie dni robocze obo-
wiązujące w tym miesiącu.

W sytuacji gdy pracownik został zatrudnio-
ny w trakcie miesiąca i zachoruje w drugim 
miesiącu zatrudnienia, do podstawy wymia-
ru zasiłku chorobowego nie można przyjąć 
wynagrodzenia za pierwszy miesiąc pracy, 
ponieważ nie jest to pełny miesiąc kalenda-
rzowy ubezpieczenia. Wówczas do podstawy 
wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodze-
nie za drugi miesiąc (pełny kalendarzowy 
miesiąc zatrudnienia), czyli za miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik, który został zatrudniony od 
8 marca 2013 r., stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby od 26 kwiet nia. 
Podstawę wymiaru przysługującego pra- 

wynagrodzenie

niezdolność 
do pracy
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cownikowi wynagrodzenia za czas cho-
roby stanowi wynagrodzenie z pełnego 
miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, 
tj. za kwiecień, po uzupełnieniu do kwo-
ty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby 
przepracował cały ten miesiąc.

Choroba pracownika, która powstała 
przed upływem pierwszego kalendarzowego 
miesiąca zatrudnienia, powoduje koniecz-
ność przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku 
wynagrodzenia za ten miesiąc uzupełnione-
go do kwoty, jaką pracownik osiągnąłby, 
gdyby przepracował pełny miesiąc kalenda-
rzowy.

Rodzaj wynagrodzenia Kiedy jest uwzględniane w podstawie 
wymiaru świadczenia chorobowego

Wynagrodzenie miesięczne określone w umowie 
o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego po-
wstał stosunek pracy.

jeżeli przysługuje w stałej miesięcz-
nej wysokości

Wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzie-
lenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowa-
ne dni robocze przez liczbę dni przepracowanych 
i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony 
będący pracownikiem był zobowiązany przepraco-
wać w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 
1 dzień.

gdy mamy do czynienia z wynagro-
dzeniem zmiennym, a pracownik 
osiągnął wynagrodzenie za przepra-
cowane dni

Kwota zmiennych składników wynagrodzenia w prze-
ciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, pracowni-
kom zatrudnionym na takim samym lub podobnym 
stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje 
zasiłek chorobowy.

gdy mamy do czynienia z wynagro-
dzeniem zmiennym, a pracownik nie 
osiągnął w danym miesiącu żadnego 
wynagrodzenia

PRZYKŁAD

Pracownik, zatrudniony od 1 kwietnia 
2013 r., zachorował 12 kwietnia. Wyna-
grodzenie otrzymuje w stałej miesięcz-
nej wysokości 2800 zł. Bezpośrednio 
przed podjęciem tego zatrudnienia wy-
konywał pracę dla innego pracodawcy 
przez 5 lat, u którego wykorzystał 
w 2013 r. 33 dni zwolnienia lekarskie-
go. Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego będzie stanowiło wynagrodzenie 
za kwiecień, przyjęte w wysokości okre-
ślonej w umowie o pracę zawartej od 
1 kwietnia z nowym pracodawcą, 
tj. 2800 zł.

Uzupełnianie 
wynagrodzenia

W przypadku gdy w okresie, za który wy-
nagrodzenie przyjmuje się do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku, pracownik nie 

osiągnął wynagrodzenia lub osiągnął niż-
sze wynagrodzenie wskutek nieobecności 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, 
do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje 
się wynagrodzenie za ten miesiąc uzupeł-
nione do kwoty, jaką pracownik osiągnął-
by, gdyby przepracował pełny miesiąc ka-
lendarzowy.

Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy 
uznaje się nieobecność spowodowaną m.in. 
chorobą, koniecznością sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodzi-
ny, urlopem macierzyńskim, wychowawczym 
czy bezpłatnym.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodze-
nie uwzględniamy w podstawie wymiaru 
zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy 
z przyczyn usprawiedliwionych, to przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego:

 ● wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, 
w których pracownik przepracował mniej 
niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

 ● przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagro-
dzenie z miesięcy, w których pracownik 
przepracował co najmniej połowę obowią-
zującego go czasu pracy.

nieobecność 
w pracy
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PRZYKŁAD

Pracownica, zatrudniona u pracodawcy 
od 7 lat, od 10 maja 2013 r. przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Do ustalenia pod-
stawy wymiaru przysługującego jej wy-
nagrodzenia chorobowego należy przy-
jąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone jej za okres od maja 2012 r. 
do kwietnia 2013 r. Od 24 lipca 2012 r. 
do 10 grudnia 2012 r. pracownica była 
uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. 
Za 10 dni stycznia otrzymała zasiłek 
opiekuńczy. Przy ustalaniu podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby 
przysługującego pracownicy od 10 ma ja 
należy wyłączyć wynagrodzenie za: sier-
pień, wrzesień, październik i listopad 
2012 r., ponieważ pracownica w tych 
miesiącach przepracowała mniej niż po-
łowę obowiązującego ją czasu pracy. Na-
leży przyjąć wynagrodzenie za lipiec 
i grudzień 2012 r., za styczeń 2013 r. – po 
uzupełnieniu, wynagrodzenie za maj 
i czerwiec 2012 r. oraz za luty, marzec 
i kwiecień 2013 r.

Jeżeli w okresie 12 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc, w którym po-
wstała niezdolności do pracy, lub w okresie 
pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnie-
nia pracownik w każdym miesiącu wykonywał 
pracę przez mniej niż połowę obowiązującego 
go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwio-
nych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru za-
siłku należy przyjąć wynagrodzenie za wszyst-
kie te miesiące po uzupełnieniu.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 5 września 
2012 r. przedłożył w zakładzie zwolnie-
nie lekarskie na okres od 25 do 31 mar-
ca. Podstawę wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie pracownika za 
pełne miesiące kalendarzowe zatrud-
nienia od października 2012 r. do lute-
go 2013 r. Wynagrodzenie pracownika 
ma charakter zmienny. W okresie przyj-
mowanym do ustalenia podstawy wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego 
pracownik przepracował:

●  w październiku 2012 r. 10 dni z 21 
dni obowiązujących do przepracowa-
nia (wynagrodzenie 1180 zł, a po po-
trąceniu składek 1018,22 zł),

●  w listopadzie 2012 r. 10 dni z 21 dni 
obowiązujących do przepracowania 
(wynagrodzenie 879 zł, po potrące-
niu składek 758,49 zł),

●  w grudniu 2012 r. 8 dni z 19 dni obo-
wiązujących do przepracowania (wy-
nagrodzenie 858 zł, po potrąceniu 
składek 740,37 zł).

●  w styczniu 2013 r. 9 dni z 22 dni obo-
wiązujących do przepracowania (wy-
nagrodzenie 859 zł, po potrąceniu 
składek 741,23 zł),

●  w lutym 2013 r. 7 dni z 20 dni obo-
wiązujących do przepracowania (wy-
nagrodzenie 839 zł, po potrąceniu 
składek 723,97 zł).

Wszystkie nieobecności w pracy były spo-
wodowane urlopem bezpłatnym. Ponie-
waż w każdym miesiącu przyjmowanym 
do podstawy wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego pracownik przepracował 
mniej niż połowę obowiązującego go cza-
su pracy, wynagrodzenie za wszystkie 
miesiące należy uzupełnić do pełnej wy-
sokości.
●  październik: 1018,22 zł : 10 (dni 

przepracowane) = 101,82 zł; 
101,82 zł × 21 (dni obowiązujące 
w tym miesiącu) = 2138,22 zł,

●  listopad: 758,49 zł : 10 (dni przepra-
cowane) = 75,85 zł; 75,85 zł × 21 
(dni obowiązujące) = 1592,85 zł,

●  grudzień: 740,37 zł : 8 (dni przepraco-
wane) = 92,55 zł; 92,55 zł × 19 (dni 
obowiązujące) = 1758,45 zł,

●  styczeń: 741,23 zł : 9 (dni przepraco-
wane) = 82,36 zł; 82,36 zł × 22 (dni 
obowiązujące) = 1811,92 zł,

●  luty: 723,97 zł : 7 (dni przepracowa-
ne) = 103,42 zł; 103,42 zł × 20 (dni 
obowiązujące) = 2068,40 zł,

●  (2138,22 zł + 1592,85 zł + 
+ 1758,45 zł + 1811,92 zł + 2068,40) : 
: 5 miesięcy = 1883,97 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego po uzupełnieniu wynosi 
1883,97 zł.

Wynagrodzenie stałe

Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie w stałej miesięcznej wysokości, to uzu-

czas
pracy
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pełnienie wynagrodzenia polega na przyjęciu 
wynagrodzenia pracownika określonego 
w umowie o pracę lub w innym akcie nawią-
zującym stosunek pracy, tj. pełnego miesięcz-
nego przychodu pracownika pomniejszonego 
o pełną miesięczną składkę, która zostałaby 
pracownikowi potrącona, gdyby przepraco-
wał cały miesiąc.

Wynagrodzenie określone w umowie 
o pracę za miesiąc, w którym powstało pra-
wo do zasiłku chorobowego, stanowi pod-
stawę wymiaru zasiłku również wtedy, gdy 
bezpośrednio przed powstaniem niezdol-
ności do pracy pracownik przez cały okres, 
z którego ustala się podstawę wymiaru za-
siłku, korzystał z urlopu wychowawczego, 
bezpłatnego albo odbywał czynną służbę 
wojskową.

PRZYKŁAD

Pracownica w okresie od 1 lipca 2012 r. 
do 30 kwietnia 2013 r. przebywała na 
urlopie wychowawczym. Od 11 maja 
stała się niezdolna do pracy z powodu 
choroby i nabyła prawo do wyna-
grodzenia chorobowego. Pracownicy 
zgodnie z umową przysługuje wyna-
grodzenie w stałej miesięcznej wysoko-
ści wynoszącej 2600 zł. Podstawę wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego 
stanowi kwota określona w umowie 
o pracę, pomniejszona o kwoty składek 
na ubezpieczenia społeczne (które pra-
cownica sfinansowałaby, gdyby prze-
pracowała pełny miesiąc kalenda-
rzowy), tj. 2243,54 zł, co wynika 
z wyli czenia: 2600 zł – (2600 zł × 
×  13,71%).

Na równi z dniami, w których pracownik 
świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wy-
poczynkowego. W sytuacji gdy pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie w stałej mie-
sięcznej wysokości i w miesiącu wymagają-
cym uzupełnienia otrzymał za część miesią-
ca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 
to przy uzupełnianiu wynagrodzenia nie 
należy uwzględniać ani kwoty faktycznie 
otrzymanego wynagrodzenia za dni pracy, 
ani kwoty wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy. Jako uzupełnione wynagrodze-
nie należy przyjąć wynagrodzenie pracow-
nika określone w umowie o pracę lub 
w innym akcie, na podstawie którego po-
wstał stosunek pracy.

Wynagrodzenie 
zmienne

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
miesięczne zmienne i przepracował w danym 
miesiącu choćby 1 dzień, podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie 
miesięczne obliczone przez podzielenie wy-
nagrodzenia osiągniętego za przepracowane 
dni robocze przez liczbę dni przepracowa-
nych i pomnożenie przez liczbę dni, które 
pracownik był zobowiązany przepracować 
w tym miesiącu.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 3 kwietnia 
2013 r. stał się niezdolny do pracy z po-
wodu choroby 5 kwietnia. Posiada 
10-letni okres obowiązkowego ubezpie-
czenia chorobowego, dlatego od pierw-
szego dnia orzeczonej niezdolności do 
pracy nabył prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. W kwietniu w zakładzie 
obowiązywały 21 dni robocze, nato-
miast pracownik przepracował 2 dni. 
Wynagrodzenie pracownika jest zmien-
ne i za przepracowany okres osiągnął 
przychód w wysokości 262 zł, które po 
potrąceniu składek na ubezpieczenia 
społeczne (13,71%) w wysokości 
35,92 zł wyniosło 226,08 zł. Wynagro-
dzenie, które pracownik osiągnąłby 
w kwietniu, stanowiące podstawę wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego, 
wynosi 2373,84 zł, zgodnie z wylicze-
niem:
●  226,08 zł : 2 dni (liczba dni robo-

czych przepracowanych) = 113,04 zł,
●  113,04 zł × 21 dni (liczba dni, którą 

pracownik był zobowiązany przepra-
cować) = 2373,84 zł.

Jeżeli pracownik otrzymuje wyłącznie 
wynagrodzenie zmienne, które podlega 
uzupełnieniu, i w tym miesiącu pracownik 
przebywał na urlopie wypoczynkowym, to 
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 
należy zsumować z wynagrodzeniem za 
dni przepracowane, a następnie tak otrzy-
maną kwotę wynagrodzenia należy podzie-
lić przez liczbę dni pracy oraz dni urlopu 
wypoczynkowego i pomnożyć przez dni, 
które pracownik był zobowiązany przepra-
cować, łącznie z dniami urlopu wypoczyn-
kowego.

przychód

dni 
robocze
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PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 53 lat, zatrudniony 
od 1 lutego 2011 r., otrzymuje wynagro-
dzenie zmienne. Na okres od 22 marca 
do 15 kwietnia 2013 r. przedłożył zwol-
nienie lekarskie z powodu choroby. 
Z tego tytułu ma prawo do wynagrodze-
nia chorobowego za okres 14 dni, a na-
stępnie do zasiłku chorobowego. Pod-
stawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. W lutym 
pracownik przez 5 dni przebywał na 
urlopie bezpłatnym oraz przez 4 dni na 
urlopie wypoczynkowym. Z obowiązu-
jących w tym miesiącu 20 dni roboczych 
pracownik przepracował 11 dni. Za luty 
pracownik otrzymał:
●  wynagrodzenie za pracę, po potrące-

niu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne (13,71%), w kwocie 1302,98 zł 
(1510 zł – 207,02 zł),

●  wynagrodzenie za urlop wypoczyn-
kowy, po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne (13,71%), 
w kwo cie 340,85 zł (395 zł – 54,15 zł),

●  łącznie 1643,83 zł (1302,98 zł + 
+ 340,85 zł).

Wynagrodzenie zmienne należy uzupeł-
nić:
●  1643,83 zł : 15 dni (suma liczby dni 

roboczych przepracowanych i urlopu 
wypoczynkowego, tj. 11 dni + 4 dni) 
= 109,59,

●  109,59 zł x 20 dni (liczba dni, które 
pracownik był zobowiązany przepra-
cować) = 2191,80 zł.

W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego/zasiłku chorobowego na-
leży uwzględnić wynagrodzenie pra-
cownika za luty w kwocie 2191,80 zł.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodze-
nie miesięczne zmienne i w danym miesiącu 
nie osiągnął żadnego wynagrodzenia w wy-
niku nieprzepracowania ani jednego dnia, to 
podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić, 
przyjmując kwotę przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia wypłaconego za miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, 
pracownikom zatrudnionym na takim sa-
mym lub podobnym stanowisku pracy u pra-
codawcy, u którego przysługuje zasiłek cho-
robowy.

PRZYKŁAD

Pracownica przez 2 lata przebywała na 
urlopie wychowawczym, tj. od 11 stycz-
nia 2011 r. do 10 stycznia 2013 r. Po 
urlopie wychowawczym miała wrócić 
na stanowisko montażystki, jakie zaj-
mowała przed urlopem. Wynagrodze-
nie pracownicy ma charakter zmienny. 
11 stycznia w drodze do pracy pracow-
nica uległa wypadkowi i od tego dnia 
przedłożyła pracodawcy zwolnienie le-
karskie na 45 dni. Wypadek został uzna-
ny za wypadek w drodze do pracy 
i z tego tytułu pracownica nabyła prawo 
do wynagrodzenia chorobowego za 
okres 33 dni, tj. od 11 stycznia do 12 lu-
tego, oraz do zasiłku chorobowego od 
13 lutego. Na takim samym stanowisku 
u tego pracodawcy wykonują pracę jesz-
cze 4 pracownice, które osiągnęły mie-
sięczny przychód w styczniu w wysoko-
ści odpowiednio: 2158 zł, 2362 zł, 
2023 zł, 2485 zł. Przeciętna wysokość 
wynagrodzenia zmiennego osiągnięta 
za styczeń (miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy) przez pracowni-
ce zatrudnione na takim samym stano-
wisku, po pomniejszeniu o składki na 
ubezpieczenia społeczne (13,71%) wy-
nosi 1947,57 zł, zgodnie z wyliczeniem:
●  (2158 zł – 295,86 zł) + (2362 zł – 

– 323,83 zł) + (2023 zł – 277,35 zł) + 
+ (2485 zł – 340,69 zł) = 7790,27 zł,

●  7790,27 zł : 4 (pracownice zatrudnio-
ne na tym samym stanowisku) = 
= 1947,57 zł.

Kwota ta stanowi podstawę wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
dla pracownicy po zakończeniu urlopu 
wychowawczego.

Składniki stałe i zmienne

Pracownikowi, który otrzymuje wynagro-
dzenie stałe miesięczne oraz składniki wyna-
grodzenia w wysokości zmiennej, np. premie, 
nagrody, które są uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku, a których wysokość jest 
zmniejszana proporcjonalnie do okresu nie-
obecności w pracy, w podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego należy uwzględnić wyna-
grodzenie stałe miesięczne w wysokości 
wynikającej z umowy o pracę lub z innego 
aktu nawiązującego stosunek pracy, nato-

stanowisko 
pracy

składniki 
wynagrodzenia
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miast zmienne składniki wynagrodzenia na-
leży uzupełnić. Jeżeli pracownik nie osiągnął 
żadnego wynagrodzenia, ponieważ nie prze-
pracował ani jednego dnia, to w podstawie 
wymiaru zasiłku uwzględniamy wynagro-
dzenie miesięczne w wysokości wyni kającej 
z umowy o pracę, natomiast zmienne składni-
ki wynagrodzenia (premie) należy przyjąć 
w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypła-
conej za miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy, pracownikom zatrudnionym 
na takim samym lub podobnym stanowisku 
u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek 
chorobowy.

PRZYKŁAD

Pracownik (55 lat) został zatrudniony 
8 kwietnia 2013 r. W tym dniu uległ wy-
padkowi w drodze do pracy, w związku 
z czym przedłożył zwolnienie lekarskie 
od 8 kwietnia do 20 maja. Z tego tytułu 
nabył prawo do 14 dni wynagrodzenia 
chorobowego od 8 do 21 kwietnia, a od 
22 kwietnia do zasiłku chorobowego.
W umowie o pracę pracownik ma określo-
ne wynagrodzenie w stałej miesięcznej 
wysokości 2360 zł oraz premię miesięcz-
ną przyznawaną w wysokości do 20% wy-
nagrodzenia zasadniczego. Premia jest 
zmniejszana proporcjonalnie za każdy 
dzień pobierania świadczeń chorobo-
wych. Na podobnym stanowisku pracę 
wykonuje jeszcze 2 pracowników, którzy 
w kwietniu otrzymali premie w wysokości 
502 zł i 446 zł. Podstawę wymiaru wyna-
grodzenia/zasiłku chorobowego stanowi 
kwota pomniejszona o składki na ubez-
pieczenia społeczne (13,71%):
●  wynagrodzenia zasadniczego okre-

ślonego w umowie o pracę, tj. 
2036,44 zł (2360 zł – 323,56 zł),

●  premii w przeciętnej miesięcznej wy-
sokości, wypłaconej za kwiecień pra-
cownikom zatrudnionym na takim 
samym lub podobnym stanowisku, 
tj. 409,01 zł.
(502 zł – 68,82 zł) + (446 zł – 
– 61,15 zł) = 818,03 zł,

818,03 zł : 2 (pracownicy zatrudnieni 
na podobnym stanowisku) = 409,02 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/za-
siłku chorobowego dla pracownika sta-
nowi kwota 2445,46 zł (2036,44 zł + 
+ 409,02 zł).

W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie stałe i zmienne, a w miesiącu, który 
wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał 
także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 
wówczas całość wynagrodzenia, w tym także 
składniki stałe, należy traktować przy uzupeł-
nianiu jak składniki zmienne. Uzupełnienie 
wynagrodzenia polega na zsumowaniu wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy z wynagro-
dzeniem za pracę (składnik stały i zmienny), 
podzieleniu przez liczbę dni pracy i urlopu wy-
poczynkowego, a następnie pomnożeniu przez 
liczbę dni, które pracownik był zobowiązany 
przepracować w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
w stałej miesięcznej wysokości 2890 zł 
oraz premię pomniejszaną proporcjo-
nalnie za czas usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Pracownik stał się 
niezdolny do pracy z powodu choroby 
23 marca 2013 r. i z tego tytułu nabył 
prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go. Podstawę jego wymiaru stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone za okres od marca 2012 r. do 
lutego 2013 r. W kwietniu 2012 r. pra-
cownik był zobowiązany przepracować 
20 dni. W tym miesiącu przepracował 
jednak 8 dni, przez 7 dni przebywał na 
urlopie wypoczynkowym i 5 dni był nie-
obecny w pracy w związku z opieką nad 
ojcem. W kwietniu 2012 r. na wynagro-
dzenie pracownika składały się:
●  wynagrodzenie zasadnicze w wyso-

kości 870 zł, po pomniejszeniu o kwo-
tę składek na ubezpieczenia społecz-
ne (13,71%) 750,72 zł,

●  wynagrodzenie za urlop wypoczyn-
kowy w wysokości 810 zł, po pomniej-
szeniu o kwotę składek na ubezpie-
czenia społeczne (13,71%) 698,95 zł,

●  premia pomniejszana proporcjonal-
nie za czas usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy w wysokości 
540 zł, po pomniejszeniu o kwotę 
składek na ubezpieczenia społeczne 
(13,71%) 465,97 zł.

Całość wynagrodzenia, w tym także 
składniki stałe za kwiecień, przy uzu-
pełnianiu należy potraktować jak skład-
niki zmienne oraz dokonać jego uzupeł-
nienia:

premia

urlop 
wypoczynkowy
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●  750,72 zł (wynagrodzenie zasadni-
cze) + 698,95 zł (wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy) + 465,97 zł 
(premia) = 1915,64 zł,

●  1915,65 zł : 15 (8 dni przepracowa-
nych + 7 dni urlopu wypoczynkowe-
go) = 127,71 zł,

●  127,71 zł × 20 (dni robocze obowią-
zujące do przepracowania w kwiet-
niu) = 2554,20 zł.

Ustalając podstawę wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego, wynagrodzenie 
za kwiecień należy przyjąć w uzupeł-
nionej wysokości, tj. 2554,20 zł.

Wynagrodzenie przyjmowane do wylicze-
nia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
należy uzupełnić jedynie wówczas, gdy nie-
obecność pracownika w pracy nastąpiła 
z przyczyn usprawiedliwionych. W przypad-
ku nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy do podstawy wymiaru zasiłku należy przy-
jąć wynagrodzenie uzyskane za ten miesiąc 
bez uzupełniania jego wysokości.

W sytuacji gdy do podstawy wymiaru zasił-
ku chorobowego przyjmujemy wynagrodze-
nie za miesiąc, w którym pracownik był nie-
obecny w pracy z przyczyn zarówno 
usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwio-
nych, to przy uzupełnianiu wynagrodzenia za 
ten miesiąc, w liczbie dni, którą pracownik 
był zobowiązany przepracować, nie należy 
uwzględniać dni nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie wątpliwości, czy zwolnienie lekar-
skie jest wykorzystywane zgodnie z jego 
celem, należy zwrócić się o rozstrzygnięcie 
do właściwej jednostki ZUS.

PRZYKŁAD

Pracownica w wieku 56 lat, otrzymują-
ca wynagrodzenie zmienne, stała się 
niezdolna do pracy z powodu choroby 
6 maja 2013 r. Od pierwszego dnia ma 
prawo do zasiłku chorobowego, ponie-
waż 14 dni wynagrodzenia chorobowe-
go wykorzystała w okresie od 18 do 
31 stycznia. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie od maja 2012 r. 
do kwietnia 2013 r. W lipcu 2012 r. do

przepracowania były 22 dni robocze, 
ale pracownica przepracowała 12 dni 
(9 dni nieobecności usprawiedliwionej 
z powodu choroby i 1 dzień nieobecno-
ści nieusprawiedliwionej). Za lipiec pra-
cownica otrzymała wynagrodzenie w wy-
sokości 1870 zł, a po pomniejszeniu 
o kwotę składek na ubezpieczenia spo-
łeczne (13,71%) otrzymała 1613,62 zł. 
Kwotę wynagrodzenia przyjętą do pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego za 
lipiec należy uzupełnić o dni usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy. Zatem 
wyliczenia za ten miesiąc powinny wy-
glądać następująco:
●  1613,62 zł : 12 (liczba dni przepraco-

wanych) = 134,47 zł,
●  134,47 zł x 21 (liczba dni roboczych 

obowiązująca w marcu, pomniejszo-
na o dzień nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, tj. 22 dni – 
– 1 dzień) = 2823,87 zł.

Wynagrodzenie ustalone 
w stawce godzinowej

Wynagrodzenie określone w umowie 
o pracę w stawce godzinowej jest wynagro-
dzeniem stałym. Nieznaczne wahanie tego 
wynagrodzenia w kwotach miesięcznych 
może wynikać z różnicy w liczbie przepraco-
wanych godzin w poszczególnych miesią-
cach, a zatem zależy od nominalnego czasu 
pracy. Tego rodzaju zmienność nie powoduje 
jednak, że takie wynagrodzenie należy uzu-
pełniać w sposób określony dla wynagrodze-
nia zmiennego.

W sytuacji gdy w okresie, za który wyna-
grodzenie przyjmuje się do podstawy wymia-
ru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy 
z przyczyn usprawiedliwionych i w związku 
z tym osiągnął niższe wynagrodzenie, to ta-
kie wynagrodzenie należy uzupełnić na zasa-
dach dotyczących uzupełniania wynagrodze-
nia stałego. Jeżeli wynagrodzenie przysługuje 
w stałej miesięcznej wysokości, uzupełnienie 
wynagrodzenia polega na przyjęciu do pod-
stawy wymiaru zasiłku wynagrodzenia wyni-
kającego z umowy o pracę. W tym przypadku 
w umowie o pracę podana jest stawka godzi-
nowa, dlatego uzupełnienia wynagrodzenia 
dokonujemy przez pomnożenie stawki godzi-
nowej przez liczbę godzin obowiązujących 
pracownika do przepracowania w danym 
miesiącu (stawka godzinowa x nominalny 
czas pracy).

podstawa 
wymiaru

umowa 
o pracę
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■ ZAPAMIĘTAJ
Nie należy uzupełniać wysokości wynagro-
dzenia o dni nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 
2013 r. otrzymuje wynagrodzenie okre-
ślone w stawce godzinowej w wysoko-
ści 15 zł za godzinę. W lutym pracow-
nik powinien przepracować 22 dni 
(176 godzin), ale w związku z opieką 
nad dzieckiem przepracował 12 dni, 
za co otrzymał wynagrodzenie w wy-
sokości 1440 zł (96 godzin × 15 zł), 
a po pomniejszeniu o składki ZUS 
finan sowane ze środków pracownika 
1242,58 zł (1440 zł – 197,42 zł). 
W kwietniu pracownik przez 4 dni 
przebywał na urlopie bezpłatnym, 
w związku z czym z 21 dni roboczych 
(tj. 168 godzin obowiązujących w tym 
miesiącu do przepracowania) przepra-
cował 17 dni. W maju pracownik stał 
się niezdolny do pracy z powodu cho-
roby. Podstawą wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego jest przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za okres od 
stycznia do kwietnia 2013 r. po uprzed-
nim uzupełnieniu wynagrodzenia za 
styczeń i kwiecień, kiedy pracownik 
był nieobecny w pracy z przyczyn 
usprawiedliwionych. Ponieważ wyna-
grodzenie określone w stawce godzino-
wej traktuje się jak wynagrodzenie 
stałe, uzupełnienia wynagrodzenia do-
konujemy przez pomnożenie stawki 
godzinowej przez liczbę godzin, jakie 
pracownik przepracowałby, gdyby nie 
wystąpiła niezdolność do pracy.
Uzupełnienie wynagrodzenia:
●  za styczeń:

15 zł (stawka godzinowa) × 176 go-
dzin (czas pracy w styczniu) = 
= 2640 zł,
2640 zł – 361,94 zł (2640 zł × 
× 13,71%) = 2278,06 zł;

●  za kwiecień:
15 zł (stawka godzinowa) × 168 go-
dzin (czas pracy w kwietniu) = 
= 2520 zł,
2520 zł – 345,49 zł (2520 zł × 
× 13,71%) = 2174,51 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku przysługują-
cego pracownikowi w styczniu wynosi 
2278,06 zł, a w maju 2174,51 zł.

Wynagrodzenie stałe 
(godzinowe) i zmienne

W sytuacji gdy pracownicy wynagradzani 
stawką godzinową (wynagrodzenie stałe) 
otrzymują jeszcze inne zmienne składniki wy-
nagrodzenia, np. premię zadaniową, dodatek 
nocny, wynagrodzenie za godziny nadliczbo-
we czy wynagrodzenie za urlop wypoczynko-
wy, to całość wynagrodzenia, w tym także 
składniki stałe, traktujemy przy uzupełnianiu 
jak wynagrodzenie zmienne.

Należy przy tym pamiętać, że są składniki 
wynagrodzenia, których nie wolno uzupeł-
niać. Należą do nich: wynagrodzenie za go-
dziny nadliczbowe, dodatek za pracę w po-
rze nocnej oraz premie, nagrody i dodatki 
– pomniejszane za czas choroby w sposób 
inny niż proporcjonalny. W przypadku uzu-
pełniania wynagrodzenia za miesiąc, za 
który taki składnik został wypłacony, nale-
ży go przyjąć w kwocie faktycznie wypłaco-
nej.

PRZYKŁAD

W marcu 2013 r. pracownik był niezdol-
ny do pracy z powodu choroby i ma pra-
wo do zasiłku chorobowego. Pracownik 
jest wynagradzany stawką godzinową 
w wysokości 17 zł. Ponadto otrzymuje 
wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych oraz miesięczną premię 
regulaminową pomniejszaną proporcjo-
nalnie za okres usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Podstawę wymiaru 
zasiłku stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy, tj. za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. W mar-
cu 2012 r., który jest uwzględniany 
w podstawie wymiaru zasiłku, pracow-
nik powinien przepracować 22 dni 
(176 godzin), ale przepracował 10 dni, 
przez 3 dni przebywał na urlopie wypo-
czynkowym i przez 9 dni na urlopie bez-
płatnym. W tym miesiącu pracownik

godziny 
nadliczbowe
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 wykonywał też pracę w godzinach nad-
liczbowych.
Za marzec pracownik otrzymał następu-
jące wynagrodzenie:
●  za pracę wynikającą ze stawki godzi-

nowej: 17 zł × 80 godz. (10 dni × 
× 8 godz.) = 1360 zł (po pomniejsze-
niu o składki ZUS – 1173,54 zł),

●  za urlop wypoczynkowy 508 zł 
(po pomniejszeniu o składki ZUS 
– 438,35 zł),

●  miesięczną premię regulaminową 
628 zł (po pomniejszeniu o składki 
ZUS – 541,90 zł),

●  dodatek za pracę w godzinach nad-
liczbowych 102 zł (po pomniejszeniu 
o składki ZUS – 88,02 zł).

Wynagrodzenie to należy potraktować 
jak wynagrodzenie zmienne i dokonać 
jego uzupełnienia w następujący sposób:
●  1173,54 zł (wynagrodzenie za prze-

pracowane godziny) + 438,35 zł 
(wynagrodzenie za urlop) + 
+ 541,90 zł (premia regulaminowa) = 
= 2153,79 zł,

●  2153,79 zł : 13 (10 dni przepracowa-
nych + 3 dni urlopu) = 165,66 zł × 
× 22 (dni wynikające z obowiązku 
pracy w marcu) = 3644,52 zł,

●  3644,52 zł + 88,02 zł (dodatek za 
godziny nadliczbowe przyjmowane 
bez uzupełnienia w kwocie faktycznie 
wypłaconej) = 3732,54 zł.

Przychód z marca 2012 r. uwzględniany 
w podstawie wymiaru zasiłku po uzu-
pełnieniu wynosi 3732,54 zł.

Wynagrodzenie 
dla pracowników 
otrzymujących honoraria

W przypadku osób otrzymujących honora-
ria (np. dziennikarzy, adwokatów) zasada 
uzupełniania wynagrodzenia, które pracow-
nik osiągnąłby, gdyby przepracował cały mie-
siąc, jest inna niż w przypadku pracowników 
otrzymujących wynagrodzenie za pracę. Je-
żeli należy uzupełnić honorarium za dany 
miesiąc kalendarzowy, przyjmuje się, że licz-
ba dni, które pracownik był zobowiązany 
przepracować, jest równa liczbie dni kalenda-
rzowych tego miesiąca (odpowiednio 28, 29, 
30 i 31 dni). Jeżeli jednak dla pracownika zo-
stała określona inna liczba dni, które był zo-
bowiązany przepracować w danym miesiącu, 
to należy przyjąć tę liczbę dni.

PRZYKŁAD

Pracownik redakcji otrzymujący wyna-
grodzenie w formie honorarium stał się 
niezdolny do pracy z powodu choroby 
w maju 2013 r. Pracownik ma prawo do 
zasiłku chorobowego. Do podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego należy przy-
jąć przeciętne miesięczne honoraria wy-
płacone pracownikowi za okres od maja 
2012 r. do kwietnia 2013 r. W styczniu 
2013 r., z którego honorarium jest 
uwzględniane w podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego, pracownik nie prze-
pracował części miesiąca z powodu spra-
wowania opieki nad dzieckiem przez 
5 dni. Honorarium pracownika za sty-
czeń wyniosło 2630 zł, tj. za przepraco-
wane 26 dni (31 dni stycznia – 5 dni 
opieki). Honorarium, które pracownik 
osiągnąłby, gdyby przepracował cały 
miesiąc, należy obliczyć następująco:
●  kwotę honorarium, tj. 2630 zł, należy 

pomniejszyć o kwotę składek na ubez-
pieczenia społeczne finanso wane 
przez ubezpieczonego, tj. o 360,57 zł 
(13,71%); 2630 zł – 360,57 zł = 
= 2269,43 zł,

●  kwotę honorarium po potrąceniu 
składek na ubezpieczenia społeczne, 
tj. 2269,43 zł, należy podzielić przez 
liczbę dni, w których honorarium zo-
stało osiągnięte, tj. przez 26 dni, i po-
mnożyć przez 31 dni, tj. przez tyle 
dni, ile ma styczeń: 2269,43 zł : 
: 26 dni = 87,29 zł; 87,29 zł × 31 dni = 
= 2705,99 zł.

Kwota honorarium za styczeń, którą na-
leży uwzględnić w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego, wynosi 2705,99 zł.

Składniki wynagrodzenia 
przyjmowane 
bez uzupełnienia

Podczas ustalania wysokości podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego niektóre składniki 
wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości 
faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania, na-
wet jeżeli przysługują one za miesiąc, z które-
go wynagrodzenie podlega uzupełnieniu. Do-
tyczy to składników, których zasady wypłaty 
np. premii, nagrody lub dodatku nie zawierają 
postanowień o proporcjonalnym zmniejszaniu 
ich wysokości za okres nieobecności usprawie-

honoraria
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dliwionych, natomiast zawierają przepis naka-
zujący procentowe lub kwotowe zmniejszanie 
danego składnika w związku z pobieraniem 
zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik jest uprawniony do premii 
miesięcznej, która zgodnie z regulami-
nem premiowania w razie choroby trwa-
jącej do 16 dni w danym miesiącu jest 
zmniejszana o 30%, a w przypadku dłuż-
szej niezdolności do pracy z powodu cho-
roby premia za dany miesiąc nie przysłu-
guje. Premia ta podlega uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobo-
wego w kwocie faktycznie wypłaconej, 
bez uzupełniania.

Jeżeli w przepisach płacowych nie umiesz-
czono żadnego zapisu dotyczącego zmniej-
szania składników wynagradzania za okres 
pobierania zasiłku i składniki te nie są wypła-
cane za okres absencji chorobowej, należy 
również je uwzględnić w podstawie wymiaru 
zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej.

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 5 do 31 marca 2013 r. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za okres od marca 
2012 r. do lutego 2013 r. Pracownik ma 
prawo do miesięcznej nagrody o charak-
terze uznaniowym. Zasady wypłaty na-
grody nie regulują kwestii dotyczącej 
prawa do tego składnika wynagrodzenia 
za okresy pobierania zasiłków. W tej sy-
tuacji nie można uznać, że taka nagroda 
jest składnikiem wypłacanym pracowni-
kom za okres pobierania zasiłków. Ponie-
waż regulamin przyznawania nagród nie 
zawiera zapisów o sposobie ich pomniej-
szania za okres pobierania zasiłków, na-
grodę należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru zasiłku chorobowego, przysłu-
gującego pracownikowi, w faktycznie 
wypłaconej wysokości.

W podstawie wymiaru zasiłku należy 
uwzględnić również składniki wynagrodzenia, 
w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupeł-

niania, jeżeli pracodawca nie posiada regulami-
nu dotyczącego wypłaty składnika wynagro-
dzenia, a także gdy wypłacanym składnikiem 
jest premia lub nagroda uznaniowa, przyzna-
wana za ocenę pracy pracownika, a która nie 
jest związana z żadnym okresem pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica nabyła prawo do zasiłku cho-
robowego od 10 kwietnia 2013 r. W mar-
cu pracownica otrzymała jednorazową 
nagrodę za szczególne zaangażowanie 
w pracę. Pracodawca nie posiada regula-
minu określającego zasady przyznawania 
i wypłaty tej nagrody, ponieważ nie ma 
takiego obowiązku (zatrudnia 10 osób). 
Nagrodę wypłaconą pracownicy należy 
uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego w kwocie faktycznie wypła-
conej w miesiącu, w którym nastąpiła jej 
wypłata, tj. w marcu.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nad-
liczbowych jest składnikiem wynagrodzenia, 
który przysługuje za dodatkowo przepraco-
wany czas lub za dodatkowo wykonaną pra-
cę, dlatego należy go uwzględnić w podsta-
wie wymiaru zasiłku, bez uzupełniania, 
w kwocie faktycznie wypłaconej.

W faktycznej wysokości, bez uzupełniania, 
należy również uwzględniać w podstawie wy-
miaru zasiłku inne składniki wynagrodzenia, 
które przysługują pracownikowi za pracę po-
nad obowiązujący go czas pracy oraz które 
nie przysługują za wszystkie dni w miesiącu, 
lecz za czas faktycznie przepracowany. Skład-
nikami tymi są m.in. dodatek za pracę w po-
rze nocnej, za pracę w niedziele i święta, do-
datek za pełnienie dyżuru.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby 10 marca 2013 r. 
i ma prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego. Podstawę wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. Pracow-
nik otrzymuje wynagrodzenie zmienne. 
W styczniu, z którego wynagrodzenie 
podlega uwzględnieniu w podstawie
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wymiaru wynagrodzenia chorobowego, 
pracownik przepracował 12 dni z 22 dni 
obowiązujących w tym miesiącu do 
przepracowania (nieobecność była spo-
wodowana urlopem bezpłatnym). Do-
datkowo przez 4 dni wykonywał pracę 
w godzinach w porze nocnej. Przychód 
pracownika za pracę w obowiązującym 
go czasie pracy wyniósł 1660 zł (po po-
mniejszeniu o 13,71% w wysokości 
1432,41 zł), a za pracę w godzinach 
nocnych otrzymał dodatek w wysokości 
190 zł (po pomniejszeniu o 13,71% 
w wysokości 163,95 zł). Przy ustalaniu 
wysokości wynagrodzenia, jakie pra-
cownik osiągnąłby, gdyby przepracował 
wszystkie dni, należy uzupełnić wyna-
grodzenie za obowiązujący pracownika 
czas pracy. Po uzupełnieniu wynagro-
dzenie za styczeń wynosi 2745,28 zł, 
zgodnie z wyliczeniem:
●  1432,41 zł : 12 dni przepracowane = 

= 119,37 zł,
●  119,37 zł × 22 dni obowiązujące do 

przepracowania = 2626,14 zł.
Dodatek za pracę w godzinach nocnych 
nie podlega uzupełnieniu – jest 
uwzględniany w podstawie wymiaru 
zasiłku w kwocie faktycznej, tj. w kwo-
cie 163,95 zł. Wynagrodzenie za sty-
czeń uwzględniane w podstawie wy-
miaru zasiłku chorobowego wynosi 
zatem 2790,09 zł (2626,14 zł + 
+163,95 zł).

W kwocie faktycznie wypłaconej w podsta-
wie wymiaru zasiłku chorobowego powinno 
zostać uwzględnione także wynagrodzenie 
z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy doty-
czące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, 
jeżeli umowa została zawarta z pracodawcą, 
z którym osoba wykonująca umowę pozostaje 
w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej 
umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pra-
codawcy.

PRZYKŁAD

Pracownica była niezdolna do pracy 
z powodu choroby w okresie od 20 mar-
ca do 19 kwietnia 2013 r. Pracodawca 
31 sierpnia 2012 r. zawarł z pracownicą 

umowę zlecenia na okres od 1 września 
2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracowni-
ca otrzymuje wynagrodzenie zmienne. 
Przy obliczaniu podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego należy uwzględnić 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
pracownicy za okres od marca 2012 r. 
do lutego 2013 r. We wrześniu 2012 r., 
który jest uwzględniany w podstawie 
wymiaru zasiłku, pracownica przepraco-
wała 14 dni z 20 dni obowiązujących do 
przepracowania w tym miesiącu. Nie-
obecność pracownicy była spowodowa-
na sprawowaniem opieki nad chorym 
dzieckiem. Za ten miesiąc pracownica 
otrzymała wynagrodzenie w wysokości 
1579,11 zł (po pomniejszeniu o składki, 
tj. o 13,71%) oraz z umowy zlecenia 
371,05 zł (pomniejszeniu o składki, 
tj. o 13,71%). Ustalając wysokość wyna-
grodzenia, jakie pracownica osiągnęła-
by, gdyby przepracowała wszystkie dni, 
należy uzupełnić wynagrodzenie za obo-
wiązujący pracownicę czas pracy. Po 
uzupełnieniu wynagrodzenie za wrze-
sień wynosi 2255,80 zł, zgodnie z wyli-
czeniem:
●  1579,11 zł : 14 dni przepracowane = 

= 112,79 zł,
●  112,79 zł × 20 dni obowiązujące 

do przepracowania = 2255,80 zł.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie 
podlega uzupełnieniu – jest uwzględnia-
ne w podstawie wymiaru zasiłku w kwo-
cie faktycznej, tj. w kwocie 371,05 zł. 
Wynagrodzenie za wrzesień, które pod-
lega uwzględnieniu w podstawie wymia-
ru zasiłku chorobowego, wynosi zatem 
2626,85 zł (2255,80 zł + 371,05 zł).

Składniki wynagrodzenia 
nieuwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego nie należy uwzględniać skład-
ników wynagrodzenia, które zgodnie z obo-
wiązującymi u pracodawcy przepisami płaco-
wymi przysługują za okres pobierania zasiłku. 
W przypadku gdy zakład pracy zatrudnia 
mniej niż 20 pracowników i nie posiada 
regula minu wynagradzania, zachowanie pra-
wa do premii może wynikać z zapisu dokona-
nego w umowie o pracę.

Jeżeli pracodawca nie zawarł w przepisach 
płacowych lub w umowach o pracę postano-

umowa
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wień o wypłacaniu składnika wynagrodzenia 
za okresy zasiłku, ale stosuje taką praktykę 
– składnika tego nie należy uwzględniać 
w podstawie wymiaru zasiłku.

Płatnik zasiłku nie powinien uwzględniać 
w podstawie wymiaru zasiłku składników 
wynagrodzenia, które są przyznawane nieza-
leżnie od oceny pracy pracownika, na których 
przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres 
pobierania zasiłku.

Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku

 ● jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie
 ● wartość szczepień ochronnych pracowni-

ków, finansowanych przez pracodawcę
 ● wartość badań mammograficznych lub in-

nych nieodpłatnych badań pracowników
 ● nagrody za ukończenie przez pracownika 

szkoły (studiów)
 ● sfinansowanie lub dofinansowanie przez 

pracodawcę kosztów wynajmu mieszka-
nia przez pracownika

 ● dodatkowe ubezpieczenie pracownika wy-
jeżdżającego w delegację zagraniczną

 ● dopłata pracodawcy do dodatkowego 
ubezpieczenia pracownika z tytułu róż-
nych ryzyk

 ● bony lub wypłaty w gotówce przyznawane 
w jednakowej wysokości lub jednakowym 
wskaźnikiem procentowym w stosunku do 
płacy pracownika, określone w umowie 
o pracę, wszystkim pracownikom lub gru-
pom pracowników, z okazji uroczystych 
dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.

 ● jednorazowe nagrody z okazji ślubu pra-
cownika lub z okazji urodzenia się jego 
dziecka

Jeżeli przyznanie składnika wynagrodzenia 
następuje w wyniku oceny pracy grupy pra-
cowników lub całego zakładu, a zatem nie jest 
bezpośrednio uzależnione od indywidualnego 
wkładu pracy pracownika i jego absencji cho-
robowej, to takiego składnika wynagrodzenia 
nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru 
zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik oprócz wynagrodzenia za-
sadniczego ma prawo do premii uzna-
niowej, która jest przyznawana przez

pracodawcę w zależności od obrotu wy-
konanego przez całą brygadę. Zgodnie 
z regulaminem wynagradzania nieobec-
ność pracownika w pracy z powodu 
choroby nie jest brana pod uwagę. Pre-
mii tej nie należy uwzględniać w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego, 
ponieważ jest wypłacana niezależnie od 
okresów przebywania na zwolnieniu le-
karskim oraz jej wysokość jest uzależ-
niona od wyników pracy całej brygady.

Składniki wynagrodzenia, do których pra-
cownik ma prawo w okresie pobierania zasił-
ku, nie są przyjmowane do podstawy wymia-
ru zasiłku w czasie zatrudnienia. Podlegają 
natomiast uwzględnieniu w podstawie wy-
miaru zasiłku przysługującego za okres po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia, wypłacanego 
przez ZUS.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony do 31 marca 
2013 r. W okresie od 14 stycznia do 
18 kwietnia przebywał na zwolnieniu 
lekarskim z powodu choroby. Podstawę 
wymiaru przysługującego pracowniko-
wi wynagrodzenia/zasiłku chorobowe-
go stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie za okres od stycznia 2012 r. do 
grudnia 2012 r. Oprócz wynagrodzenia 
miesięcznego pracownik ma prawo do 
dodatku funkcyjnego, który przysługuje 
za okres pełnienia funkcji kierowniczej, 
bez względu na nieobecność w pracy spo-
wodowaną chorobą. Dodatkowo wszyscy 
pracownicy w grudniu 2012 r. otrzymali 
dofinansowanie do szczepień ochron-
nych. W podstawie wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego przysługującego 
pracownikowi w czasie trwania zatrud-
nienia, tj. za okres od 14 stycznia do 
18 kwietnia nie należy uwzględniać do-
datku funkcyjnego oraz dopłaty do szcze-
pień ochronnych, na których przyznanie 
i wysokość absencja chorobowa nie ma 
wpływu oraz nie jest uzależniona od indy-
widualnej oceny pracy pracownika. Nato-
miast w podstawie wymiaru zasiłku cho-
robowego za okres od 1 do 18 kwietnia, 
tj. za okres po ustaniu ubezpieczenia, 
zostanie uwzględniony dodatek funkcyj-
ny oraz dofinansowanie do szczepień
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ochronnych. Pracodawca, przekazując 
zwolnienie lekarskie do ZUS po ustaniu 
ubezpieczenia, w wypełnionym zaświad-
czeniu płatnika składek ZUS Z-3 musi wy-
kazać zarówno wynagrodzenie zasadni-
cze, jak i dodatek funkcyjny wypłacony 
pracownikowi od stycznia do grudnia 
2012 r. oraz wartość dofinansowania do 
szczepień ochronnych w grudniu 2012 r.

Składniki wynagrodzenia 
przysługujące za różne okresy

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego premie, nagrody i inne składniki 
wynagrodzenia przysługujące za okresy mie-
sięczne, kwartalne, roczne lub inne, które zgod-
nie z przepisami o wynagradzaniu obowiązują-
cymi w zakładzie pracy są pomniejszane za 
okresy pobierania zasiłków w sposób proporcjo-
nalny, podlegają uwzględnieniu w podstawie 
wymiaru zasiłku po uzupełnieniu.

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakłado-
wych określono inny niż proporcjonalny spo-
sób zmniejszania składników wynagrodze-
nia za okresy pobierania zasiłku (kwotowo 
lub procentowo) bądź nie zamieszczono 
żadnego zapisu dotyczącego zmniejszania 
składników wynagrodzenia za okresy pobie-
rania zasiłku i składniki te nie są wypłacane 
za okresy absencji chorobowej, podlegają 
uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasił-
ku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez 
uzupełniania.

1. Składniki za okresy miesięczne
Premie, nagrody i inne składniki wynagro-

dzenia przysługujące za okresy miesięczne, 
które nie są wypłacane za okres pobierania 
zasiłku, należy uwzględnić w podstawie wy-
miaru zasiłku chorobowego w kwocie wypła-
conej pracownikowi za miesiące kalendarzo-
we, za które wynagrodzenie przyjmuje się do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownica była niezdolna do pracy od 
13 marca do 12 maja 2013 r. i miała 
z tego tytułu prawo do wynagrodzenia/ 
/zasiłku chorobowego. Podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wy-

płacone pracownicy za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających mie-
siąc, w którym powstała niezdolność do 
pracy, tj. za okres od marca 2012 r. do lu-
tego 2013 r. Pracownica jest również 
uprawniona do premii miesięcznej, która 
jest pomniejszana za czas absencji choro-
bowej. W podstawie wymiaru wyna-
grodzenia/zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić premie miesięczne wypłaco-
ne za miesiące, które zostały przyjęte do 
obliczenia podstawy wymiaru zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik niezdolny do pracy od 4 mar-
ca do 25 kwietnia 2013 r. otrzymuje wy-
nagrodzenie zasadnicze w stałej mie-
sięcznej wysokości 3010 zł. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone pracownikowi za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. W grud-
niu 2012 r., w styczniu i lutym 2013 r. 
pracownik otrzymał wynagrodzenie za 
nadgodziny. Za luty pracodawca wypła-
cił nadgodziny dopiero w kwietniu. Do 
wynagrodzenia zasadniczego należy do-
liczyć wysokość kwoty wypłaconych 
nadgodzin do miesięcy, za które przysłu-
giwały, tj. do grudnia, stycznia i lutego. 
Nadgodziny za luty, mimo że zostały wy-
płacone w kwietniu, należy doliczyć do 
wynagrodzenia zasadniczego za luty.

2. Składniki za okresy kwartalne
Składniki wynagrodzenia wypłacane za 

okresy kwartalne należy wliczać do podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 
1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za 
cztery kwartały poprzedzające miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 55 lat zachorował 
w maju 2013 r. Poprzednio był niezdol-
ny do pracy z powodu choroby w stycz-
niu i wykorzystał 14 dni wynagrodzenia 
chorobowego. Pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie w stałej miesięcznej wy-
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sokości oraz premie kwartalne, których 
wysokość jest zmniejszana proporcjo-
nalnie za okres usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Do ustalenia podsta-
wy wymiaru zasiłku chorobowego 
należy przyjąć przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres od 
maja 2012 r. do kwietnia 2013 r., pre-
mie za II, III i IV kwartał 2012 r. oraz za 
I kwartał 2013 r. Premię za I kwartał 
pracownik otrzymał w zmniejszonej wy-
sokości w związku z chorobą, dlatego 
premię za ten kwartał należy przyjąć po 
jej wcześniejszym uzupełnieniu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za 
okresy kwartalne uwzględnia się w podsta-
wie wymiaru zasiłku nawet wtedy, gdy w da-
nym kwartale pracownik wykonywał pracę 
przez mniej niż połowę obowiązującego go 
w tym kwartale czasu pracy.

Powyższa zasada ma zastosowanie również 
w sytuacji, gdy za niektóre z kwartałów pra-
cownik nie otrzymał premii kwartalnej, bez 
względu na przyczynę jej nieprzyznania.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy 
w kwietniu 2013 r. Otrzymuje wynagro-
dzenie miesięczne oraz jest uprawniony 
do nagrody kwartalnej, która ulega pro-
porcjonalnemu zmniejszeniu za czas cho-
roby. W III kwartale 2012 r. pracownik 
chorował od 12 lipca 2012 r. do 24 wrze-
śnia 2012 r. (75 dni), natomiast za IV 
kwartał 2012 r. pracownicy nie otrzymali 
nagrody mimo przepracowania obowią-
zującego w tym kwartale czasu pracy. 
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego należy przyjąć przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od 
kwietnia 2012 r. do marca 2013 r., a także 
premie za II i III kwartał 2012 r. oraz za 
I kwartał 2012 r. Premię za III kwartał br. 
pracownik otrzymał w wysokości propor-
cjonalnie zmniejszonej za okres choroby, 
natomiast za IV kwartał 2012 r. nie otrzy-
mał premii. Do ustalenia podstawy wy-
miaru zasiłku należy przyjąć premie wy-
płacone za kwartały II i III 2012 r. oraz za 
I kwartał 2013 r. w wysokości 1/12 łącz-
nej kwoty, po uprzednim uzupełnieniu 
premii za III kwartał 2012 r.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u praco-
dawcy krócej niż przez 4 kwartały poprzedzają-
ce powstanie niezdolności do pracy lub korzys-
tał z urlopu wychowawczego albo bezpłatnego, 
premie kwartalne należy uwzględnić propor-
cjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych 
miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z któ-
rych premia kwartalna podlega uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 2 listopada 
2012 r. przedłożył zwolnienie z powodu 
choroby od 20 kwietnia 2013 r. Pracow-
nikowi przysługuje premia kwartalna, 
która nie jest wypłacana za okresy cho-
roby. Premia za IV kwartał 2012 r. zo-
stała wypłacona w wysokości proporcjo-
nalnej do przepracowanego okresu 
w tym kwartale. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego stanowi 
wynagrodzenie za okres od listopada 
2012 r. do marca 2013 r. Do przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia należy 
doliczyć 1/5 kwoty premii za IV kwartał 
2012 r. i I kwartał 2013 r. – w części wy-
płaconej za pełne kalendarzowe miesią-
ce zatrudnienia.

3. Składniki za okresy roczne
Składniki wynagrodzenia przysługujące za 

okresy roczne należy wliczyć do przeciętnego 
wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracow-
nikowi za rok poprzedzający miesiąc, w któ-
rym powstała niezdolność do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby od 16 kwietnia 2013 r. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego 
pracownik jest uprawniony do nagrody 
rocznej, która jest proporcjonalnie po-
mniejszana za czas choroby. Nagroda za 
2012 r. została wypłacona w lutym 
2013 r. w wysokości 3179 zł (a po po-
mniejszeniu o składki ZUS finansowane 
przez pracownika 2743,16 zł). Do ustale-
nia podstawy wymiaru wynagrodzenia

premia 
kwartalna

urlop 
wychowawczy
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chorobowego należy przyjąć przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
pracownikowi za okres od kwietnia 
2012 r. do marca 2013 r. Do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za te mie-
siące należy doliczyć 1/12 nagrody wy-
płaconej pracownikowi za poprzedni rok 
kalendarzowy.
Obliczenie 1/12 nagrody rocznej: 
2743,16 zł : 12 miesięcy = 228,60 zł.
Kwotę 228,60 zł należy wliczyć do pod-
stawy wymiaru świadczenia chorobo-
wego.

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u praco-
dawcy przez cały rok poprzedzający miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, albo 
korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłat-
nego, składniki roczne należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzo-
wych miesięcy zatrudnienia w roku poprzedza-
jącym powstanie niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 lutego 
2012 r. stał się niezdolny do pracy w maju 
2013 r. Do ustalenia podstawy wymiaru 
świadczenia chorobowego należy przyjąć 
wynagrodzenie za okres od maja 2012 r. 
do kwietnia 2013 r. W lutym 2013 r. pra-
cownik otrzymał premię roczną za 
2012 r. w kwocie 1968 zł (po pomniej-
szeniu o składki ZUS finansowane przez 
pracownika 1698,19 zł). Pracownik nie 
zachowuje prawa do premii rocznej za 
czas pobierania zasiłków. Do przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia za 
okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. 
należy doliczyć premię roczną w wysoko-
ści 1/11 kwoty wypłaconej za rok poprze-
dzający zachorowanie, tj. proporcjonalnie 
do liczby pełnych kalendarzowych mie-
sięcy zatrudnienia w 2012 r. w kwocie 
154,38 zł (1698,19 zł : 11 miesięcy).

Jeżeli w okresie, z którego składnik roczny 
jest uwzględniany w podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego, pracownik był nieobecny 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 
i w związku z tym składnik wynagrodzenia 
uległ proporcjonalnemu zmniejszeniu, to 
składnik ten należy uwzględnić przy oblicza-
niu podstawy wymiaru zasiłku, po uprzed-

nim uzupełnieniu do kwoty, jaką pracownik 
otrzymałby, gdyby przepracował cały rok.

PRZYKŁAD

Pracownik zachorował w marcu 2013 r. 
i z tego tytułu nabył prawo do wynagro-
dzenia chorobowego. Do ustalenia pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia za czas 
choroby należy przyjąć przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie pracownika za 
okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. 
Za rok poprzedzający powstanie niezdol-
ności do pracy, tj. za 2012 pracownik 
otrzymał roczną premię, która jest 
zmniejszana proporcjonalnie za okres 
pobierania zasiłku i stanowi procent 
przychodu pracownika za poprzedni rok. 
Pracownik otrzymał premię w wysokości 
3260 zł (po pomniejszeniu o kwotę po-
trąconych składek 13,71% – 2813,05 zł). 
Premia ta została wypłacona w niepełnej 
wysokości, ponieważ pracownik w po-
przednim roku był zobowiązany prze-
pracować 252 dni, a przepracował 219 
dni, gdyż przez 33 dni był niezdolny do 
pracy z powodu choroby i opieki. Pre-
mia, po uzupełnieniu, podlega uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru zasiłku 
w kwocie 3235,68 zł (2813,05 zł : 
: 219 dni = 12,84 zł; 12,84 x 252 dni). 
Do przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia należy doliczyć premię roczną 
w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej 
za rok poprzedzający zachorowanie, 
tj. 269,64 zł (3235,68 zł : 12 miesięcy).

Składnik roczny może być także uzupełniony 
z zastosowaniem metody przewidzianej dla sta-
łych składników wynagrodzenia, tj. może być 
przyjęty w kwocie, którą pracownik otrzymał-
by, gdyby w danym roku kalendarzowym nie 
chorował. Typowym przykładem jest dodatko-
we wynagrodzenie roczne dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej. Stanowi ono 8,5% 
sumy pełnego wynagrodzenia, które pracownik 
otrzymałby w ciągu roku kalendarzowego, za 
który przysługuje to wynagrodzenie.

Szczególne zasady 
uwzględniania składników 
wynagrodzenia

Jeżeli składniki wynagrodzenia przysługu-
jące za okres, z którego jest ustalana podsta-

miesiąc 
kalendarzowy

sfera 
budżetowa
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wa wymiaru zasiłku, zostały wypłacane za-
liczkowo, czyli w niepełnej wysokości, to do 
podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć te 
składniki w wysokości wypłaconej zaliczko-
wo. Jeżeli jednak w trakcie pobierania wyna-
grodzenia chorobowego lub zasiłku albo na-
wet po okresie jego pobierania pracodawca 
wypłaci wyrównanie składnika wynagrodze-
nia wypłaconego wcześniej zaliczkowo, pod-
stawę wymiaru zasiłku należy przeliczyć, 
uwzględniając ten składnik w pełnej wysoko-
ści przysługującej po wyrównaniu i odpo-
wiednio skorygować wysokość wynagrodze-
nia/zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 
2013 r. zachorował w maju i przedłożył 
zwolnienie na okres 35 dni. Podstawę 
wymiaru wynagrodzenia/zasiłku cho-
robowego stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie za okres od stycznia 
do kwietnia. Pracownik otrzymuje wy-
nagrodzenie w stałej miesięcznej wyso-
kości 2980 zł (po pomniejszeniu 
o 13,71% – 2571,44 zł). W marcu otrzy-
mał premię za I kwartał 2013 r., która 
została ustalona w wysokości 700 zł (po 
pomniejszeniu o 13,71% – 604,03 zł). 
Premia została wypłacona zaliczkowo. 
Po zamknięciu I kwartału pracodawca 
dokonał wyrównania przysługującej 
premii, która w pełnej wysokości wyno-
si 900 zł (po pomniejszeniu o składki 
13,71% w wysokości 776,61 zł). Pra-
cownikowi wypłacono wyrównanie pre-
mii. W tej sytuacji należy ponownie 
ustalić wysokość podstawy wymiaru za-
siłku oraz wypłacić pracownikowi jego 
wyrównanie.
Pierwotnie ustalone przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie zostało ustalone 
w następujący sposób:
●  wynagrodzenie zasadnicze z umo-

wy (po pomniejszeniu o 13,71% : 
: 2571,44 zł),

●  część przypadająca na składniki za 
okresy dłuższe niż miesiąc, tj. na 
kwartał w przeliczeniu na miesiąc: 
604,03 zł : 3 miesiące kwartału = 
= 201,34 zł,

●  przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wyniosło: 2571,44 zł + 201,34 zł = 
= 2772,78 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
po przeliczeniu wynosi:
●  776,61 zł : 3 miesiące kwartału = 

= 258,87 zł,
●  2571,44 zł + 258,87 zł = 2830,31 zł.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy z powodu choroby:
1) przed przeliczeniem:

●  2772,78 zł × 80% = 2218,22 zł,
●  2218,22 zł : 30 dni = 73,94 zł 

(za 1 dzień niezdolności do pracy),
●  73,94 zł × 35 dni = 2587,90 zł,

2) po przeliczeniu:
●  2830,31 zł × 80% = 2264,25 zł,
●  2264,25 zł : 30 dni = 75,48 zł 

(za 1 dzień niezdolności do pracy),
●  75,48 zł × 35 dni = 2641,80 zł,
●  2641,80 zł – 2587,90 zł = 53,90 zł.

Aby wyrównać różnicę w wysokości należ-
nego wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, 
pracownikowi należy dopłacić 53,90 zł.

W przypadku gdy do czasu sporządzenia li-
sty zasiłkowej (listy wypłat) nie zostały jesz-
cze wypłacone składniki wynagrodzenia 
(premie, nagrody i inne składniki – za okresy 
miesięczne, kwartalne, roczne lub inne) przy-
sługujące za okres, z którego są uwzględnia-
ne w podstawie wymiaru zasiłku, to do pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego należy 
przyjąć składniki wypłacone za okres po-
przedni. Wypłata tych składników po ustale-
niu podstawy wymiaru zasiłku nie powoduje 
ponownego ustalenia (przeliczenia) tej pod-
stawy.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby 5 kwietnia 2013 r. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego 
otrzymuje nagrodę roczną przysługują-
cą w wysokości uzależnionej od zysku 
wypracowanego przez zakład w danym 
roku. Nagroda jest odpowiednio zmniej-
szana za czas nieobecności w pracy 
z przyczyn usprawiedliwionych. Podsta-
wę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie wypłacone za 
okres od kwietnia 2012 r. do marca 
2013 r. oraz 1/12 część nagrody za 
2012 r. Nagroda roczna za 2012 r. przy-
sługuje, lecz nie została wypłacona do

pracodawca

nagrody
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czasu sporządzenia listy wypłat wyna-
grodzeń i zasiłków za kwiecień z powo-
du problemów finansowych pracodawcy. 
W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego uwzględniono 1/12 część 
nagrody wypłaconej za 2011 r. Wypłace-
nie nagrody za 2012 r. w terminie póź-
niejszym nie spowoduje przeliczenia 
podstawy wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego.

Jeśli premie, nagrody i inne składniki wy-
nagrodzenia przysługują, lecz nie zostały wy-
płacone również za okresy poprzednie, pod-
stawę wymiaru zasiłku należy ustalić bez 
tych składników. Po ich wypłaceniu za okresy, 
które należało uwzględnić przy ustalaniu 
podstawy wymiaru, podstawę wymiaru zasił-
ku należy przeliczyć ponownie, uwzględnia-
jąc te składniki, oraz wyrównać wysokość wy-
nagrodzenia/zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownica nabyła prawo do wynagro-
dzenia chorobowego za okres od 6 do 
31 maja 2013 r. Podstawę jego wymiaru 
stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie za okres od maja 2012 r. do 
kwietnia 2013 r. Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego pracownica otrzymuje na-
grodę roczną. Za rok poprzedzający po-
wstanie niezdolności do pracy, tj. za 
2012 r. oraz za poprzedni 2011 r. pra-
cownica nie otrzymała tej nagrody, po-
nieważ pracodawca zdecydował, że na-
groda za te lata nie zostanie wypłacona. 
W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego nie należy zatem uwzględ-
niać składnika rocznego. W takim przy-
padku nie ma również możliwości przy-
jęcia nagrody należnej za 2010 r. Gdyby 
jednak dokonano wypłaty nagrody za 
2012 r., należy ponownie przeliczyć pod-
stawę wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego i dokonać jego wyrównania.

Jeżeli premie, nagrody i inne składniki wy-
nagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe 
niż jeden miesiąc nie przysługiwały pracow-
nikowi za okresy uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku, np. z powodu nieprzepraco-
wania okresów, za które składniki te przysłu-
gują, podstawę wymiaru zasiłku należy usta-
lić bez tych składników.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 marca 
2013 r. stał się niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 12 kwietnia i ma 
z tego tytułu prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. Pracownik poza wyna-
grodzeniem zasadniczym ma prawo do 
premii kwartalnej, której wysokość ule-
ga zmniejszeniu za okres pobierania za-
siłku. Pracownik zachowuje prawo do 
premii za dany kwartał, jeżeli przepra-
cował w nim co najmniej 2 miesiące ka-
lendarzowe. Pracownik nie otrzymał 
premii za I kwartał, ponieważ przepra-
cował tylko 1 miesiąc kalendarzowy 
w tym kwartale. Przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego przysługującego pracownikowi od 
12 kwietnia uwzględnione zostanie wy-
łącznie wynagrodzenie miesięczne.

Składniki wynagrodzenia 
przysługujące 
do określonego terminu

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego nie uwzględnia się składników 
wynagrodzenia przysługujących na podsta-
wie umowy o pracę lub innego aktu, na pod-
stawie którego powstał stosunek pracy, tylko 
do określonego terminu. Składników tych nie 
uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku 
należnego za okres przypadający po terminie, 
do którego przysługiwały.

PRZYKŁAD

Pracownica (34 lata) oprócz wynagro-
dzenia zasadniczego miała przyznany 
dodatek funkcyjny od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 kwietnia 2013 r., który był pro-
porcjonalnie pomniejszany za czas cho-
roby. Pracownica była niezdolna do pra-
cy od 12 marca do 27 maja 2013 r. 
Z tego tytułu nabyła prawo do wynagro-
dzenia chorobowego a następnie do za-
siłku chorobowego. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
stanowiło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie osiągnięte przez pracownicę 
od marca 2012 r. do lutego 2013 r. 

okresy 
nieprzepracowane

termin
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Dodatek funkcyjny należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru wynagrodzenia/ 
/zasiłku chorobowego przysługującego 
od 12 marca do 30 kwietnia. Za okres 
zasiłku chorobowego – przysługującego 
od 1 do 27 maja – dodatek należy wyłą-
czyć z podstawy wymiaru zasiłku.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego, nie należy w niej uwzględniać rów-
nież składników wynagrodzenia, których wy-
płaty zaprzestano na podstawie układu 
zbiorowego pracy lub przepisów o wynagra-
dzaniu. Składników tych nie uwzględnia się 
w podstawie wymiaru zasiłku należnego za 
okres przypadający po terminie, do którego 
przysługiwały. Jeżeli w trakcie trwania nie-
zdolności do pracy ma miejsce zmiana regula-
minu wynagradzania, polegająca m.in. na 
podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowi-
tym zaprzestaniu wypłaty danego składnika 
wynagrodzenia od określonej daty, podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego przysługujące-
go za okres od tej daty należy ustalić z wyłą-
czeniem tego składnika. W takiej sytuacji nie 
ulega zmianie okres, za który wynagrodzenie 
przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal 
podstawę tę stanowi wynagrodzenie za okres 
12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachoro-
wania lub za pełne miesiące kalendarzowe 
ubezpieczenia. Przeliczenie podstawy polega 
na wyłączeniu z niej składnika wynagrodze-
nia, którego wypłaty zaprzestano.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wynagrodzenie określone w stawce godzi-
nowej traktuje się jak wynagrodzenie stałe.

PRZYKŁAD

Pracownik (43 lata) przebywa na zwol-
nieniu lekarskim od 21 marca do 
17 czerwca 2013 r. Z tego tytułu ma 
prawdo do wynagrodzenia chorobowe-
go (za 33 dni), a następnie do zasiłku. 
Pracownik oprócz wynagrodzenia za-
sadniczego w stałej miesięcznej wyso-
kości 2900 zł jest uprawniony do nagro-
dy miesięcznej, która jest pomniejszana 
proporcjonalnie za czas choroby. Nagro-
da stanowi 15% płacy zasadniczej otrzy-
manej przez pracownika w danym mie-
siącu, tj. 435 zł. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

stanowiło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie za okres od marca 2012 r. do 
lutego 2013 r. W związku z tym, że wy-
nagrodzenie było stałe, podstawa wy-
miaru zasiłku wyniosła:
●  wynagrodzenie zasadnicze po po-

mniejszeniu o składki 13,71%:
2900 zł – 397,59 zł = 2502,41 zł,

●  premia miesięczna po pomniejszeniu 
o składki 13,71%:
435 zł – 59,64 zł = 375,36 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 
2877,77 zł, tj. 2502,41 zł + 375,36 zł.
Od 1 czerwca podjęto decyzję o całko-
witym zaprzestaniu wypłaty premii 
miesięcznej, zawierając ten zapis w re-
gulaminie wynagradzania. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego przysłu-
gującego od tej daty należy ustalić po-
nownie, wyłączając z niej premię mie-
sięczną. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego od 1 czerwca będzie sta-
nowić wyłącznie wynagrodzenie zasad-
nicze, tj. 2502,41 zł.

Zasada dotycząca składników wynagrodze-
nia przysługujących do określonego terminu 
ma również zastosowanie do wynagrodzenia 
z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia albo umowy o dzieło – jeżeli umowa 
taka została zawarta z pracodawcą, z którym 
osoba wykonująca umowę pozostaje w stosun-
ku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wy-
konuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia należy uwzględnić w podsta-
wie wymiaru zasiłku przez zsumowanie go 
z wynagrodzeniem przysługującym z tytułu 
umowy o pracę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli składnik wynagrodzenia zostanie 
włączony w całości lub w części do innego 
lub zamieniony na inny składnik – zasada 
o składnikach przysługujących do określo-
nego terminu nie ma zastosowania.

PRZYKŁAD

Pracownik przedłożył zwolnienie lekar-
skie od 15 kwietnia do 31 maja 2013 r. 
Z tego tytułu ma prawo do wynagrodze-

zakład
 pracy

pracodawca
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nia chorobowego przez okres 33 dni, 
a następnie do zasiłku chorobowego. 
Pracodawca zawarł z pracownikiem 
umowę zlecenia na okres od 1 września 
2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie w stałej mie-
sięcznej wysokości 2890 zł (po potrą-
ceniu składek – 2493,78 zł). Z tytułu 
umowy zlecenia pracownik otrzymał 
wynagrodzenie od września 2012 r. do 
grudnia 2012 r. w wysokości po 460 zł 
(pomniejszone o składki – 396,93 zł), 
a od stycznia do marca po 420 zł (po po-
mniejszeniu o składki – 362,42 zł). Pod-
stawę wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracownika za okres od 
kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. oraz 
wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia od września 2012 r. do 
marca 2013 r. obliczone w następujący 
sposób:
[(12 miesięcy × 2493,78 zł , tj. wyna-
grodzenie zasadnicze) + (4 miesiące × 
× 362,42 zł, tj. wynagrodzenie z umo-
wy zlecenia) + (3 miesiące x 396,93 zł, 
tj. wynagrodzenie z umowy zlecenia)] : 
: 12 miesięcy = 2713,82 zł.

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy zle-
cenia zostało wypłacone za okres, z którego 
wynagrodzenie przyjmowane jest do ustale-
nia podstawy wymiaru zasiłków, należy je 
uwzględnić w postawie wymiaru zasiłków 
przysługujących z tytułu zatrudnienia tylko 
w czasie trwania takiej umowy.

■ ZAPAMIĘTAJ
W podstawie wymiaru zasiłku nie należy 
uwzględniać wynagrodzenia z umowy zle-
cenia, która przestała już obowiązywać.

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 8 marca do 30 kwiet-
nia 2013 r. Pracodawca zawarł z nim 
umowę zlecenia od 1 maja 2012 r. do 
31 sierpnia 2012 r. oraz od 1 październi-
ka 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Przy 
obliczaniu wynagrodzenia/zasiłku cho-
robowego należy uwzględnić wynagro-
dzenie pracownika za okres od marca 
2012 r. do lutego 2013 r., w tym 

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 
w kwocie wypłaconej za okres od paź-
dziernika 2012 r. do lutego 2013 r. Wy-
nagrodzenia z tytułu umowy zlecenia od 
maja 2012 r. do sierpnia 2012 r. nie nale-
ży uwzględniać w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego, gdyż umowa za 
ten okres przestała obowiązywać.

W przypadku gdy termin, na jaki zawarto 
umowę zlecenia, upływa podczas pobierania 
zasiłku chorobowego po upływie terminu, na 
jaki zawarto umowę, podstawę wymiaru za-
siłku należy ustalić ponownie, wyłączając 
z niej wynagrodzenie z tytułu tej umowy.

PRZYKŁAD

Pracownik od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2013 r. wykonywał umowę zlecenia za-
wartą z własnym pracodawcą. Pracow-
nik chorował od 13 kwietnia do 15 maja 
2013 r. Podstawę wymiaru wynagro-
dzenia/zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone za okres od kwietnia 2012 r. 
do marca 2013 r. W podstawie wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
od 13 do 30 kwietnia należy również 
uwzględnić wynagrodzenie z tytułu wy-
konywania umowy zlecenia otrzymane 
przez pracownika od stycznia do kwiet-
nia 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego od 1 do 15 maja należy 
ustalić ponownie, wyłączając wynagro-
dzenie z tytułu umowy zlecenia, ponie-
waż ta umowa rozwiązała się 30 kwiet-
nia 2013 r.

Zmiana wymiaru 
czasu pracy

Zmiana umowy o pracę lub innego aktu, na 
podstawie którego powstał stosunek pracy, 
polegająca na zmianie wymiaru czasu pracy, 
powoduje, że do podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego należy wliczyć wynagrodzenie 
ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. 
Dotyczy to sytuacji, gdy zmiana nastąpiła 
w miesiącu, w którym powstała niezdolność 
do pracy, lub gdy zmiana nastąpiła w okresie 
12 miesięcy poprzedzających powstanie nie-
zdolności do pracy. Zasada ta dotyczy zarów-
no stałego wynagrodzenia, jak i innych skład-

wymiar 
czasu pracy
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ników wypłacanych za okresy miesięczne, 
np. premii, dodatków.

PRZYKŁAD

Pracownikowi zatrudnionemu od 1 lu-
tego 2012 r. na umowę o pracę na 1/4 
etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 
w wysokości 1200 zł, 1 marca 2013 r. 
zmieniono wymiar czasu pracy na pełny 
etat oraz podwyższono wynagrodzenie 
do kwoty 3260 zł (po pomniejszeniu 
o składki 2813,05 zł). Pracownik choro-
wał od 8 maja 2013 r. Przed zachorowa-
niem przepracował 12 miesięcy, jednak 
podstawę wymiaru świadczenia choro-
bowego należy ustalić z przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wypłaco-
nego za okres pełnych miesięcy kalen-
darzowych po zmianie wymiaru czasu 
pracy, tj. za okres od marca do kwietnia 
2013 r. Wyniesie ona zatem 2813,05 zł, 
co wynika z wyliczenia:

●  2813,05 zł × 2 mies. = 5626,10 zł (łącz-
ne wynagrodzenie za marzec i kwiecień 
2013 r. pomniejszone o składki na ubez-
pieczenia społeczne),

●  5626,10 zł : 2 mies. = 2813,05 zł.

W przypadku gdy niezdolność do pracy po-
wstała w drugim lub w kolejnym miesiącu po 
zmianie etatu, a zmiana etatu nastąpiła 
w trakcie miesiąca, ustalając podstawę wy-
miaru zasiłku należy uwzględnić wynagro-
dzenie za pełne kalendarzowe miesiące za-
trudnienia po zmianie etatu.

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastą-
piła w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
a niezdolność do pracy powstała w następ-
nym miesiącu, podstawę wymiaru zasiłku 
stanowi uzupełnione wynagrodzenie pracow-
nika za pełny kalendarzowy miesiąc zatrud-
nienia, przypadający po zmianie wymiaru 
czasu pracy, czyli za miesiąc, w którym po-
wstała niezdolność do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik do 21 marca 2013 r. był za-
trudniony na 1/4 etatu, a od 22 marca 
pracuje na 1/2 etatu. Otrzymuje zmien-
ne wynagrodzenie. Pracownik zachoro-
wał 9 kwietnia i ma prawo do zasiłku

chorobowego. Do ustalenia podstawy 
wymiaru zasiłku należy przyjąć wyna-
grodzenie za kwiecień, tj. przysługujące 
za pełny kalendarzowy miesiąc zatrud-
nienia po zmianie wymiaru czasu pracy. 
W kwietniu pracownik po zmianie etatu 
przepracował 5 dni z 21 obowiązujących 
i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie 
w wysokości 403,84 zł (po pomniejsze-
niu o składki na ubezpieczenia społecz-
ne). Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego stanowi kwota po uzupełnieniu 
1695,96 zł, zgodnie z wyliczeniem:
●  403,84 zł : 5 dni (dni przepracowa-

ne) = 80,77 zł,
●  80,77 zł × 21 dni (nominalny czas 

pracy w tym miesiącu) = 1696,17 zł.

Jeżeli pracownik, któremu zmieniono wy-
miar czasu pracy, zachorował jeszcze przed 
zmianą etatu, to tak ustalona podstawa bę-
dzie obowiązywała przez nieprzerwany okres 
niezdolności do pracy również po zmianie 
etatu. Podstawy wymiaru zasiłku nie należy 
ustalać ponownie.

PRZYKŁAD

Pracownica była niezdolna do pracy z po-
wodu choroby od 15 kwietnia do 9 maja 
2013 r. oraz od 14 do 27 maja 2013 r. Do 
2 maja była zatrudniona w pełnym wy-
miarze czasu pracy, a od 3 maja na 3/4 
etatu. Podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego od 15 kwietnia do 9 maja nie na-
leży ustalać z nowego etatu, ponieważ 
zmiana wymiaru czasu pracy nie nastąpiła 
ani w miesiącu, w którym powstała nie-
zdolność do pracy, ani w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających powstanie tej nie-
zdolności. Zatem podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego nadal stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wypła-
cone pracownicy za okres od kwietnia 
2012 r. do marca 2013 r. Na nowo należy 
ustalić podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego od 14 maja, gdyż w tym przypad-
ku zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła 
w miesiącu, w którym powstała niezdol-
ność do pracy. W podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego należy uwzględnić, po 
uzupełnieniu do pełnego miesiąca, wyna-
grodzenie ustalone dla nowego wymiaru 
czasu pracy, tj. za maj 2013 r.

etat
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Zmiana wymiaru czasu pracy ma również 
wpływ na uwzględnianie w podstawie wy-
miaru zasiłku składników wynagrodzenia 
przysługujących za okresy dłuższe niż 1 mie-
siąc (np. premie kwartalne czy roczne). 
Składniki te należy ustalić w odpowiedniej 
proporcji do nowego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastą-
piła w okresie czterech kwartałów poprzedza-
jących powstanie niezdolności do pracy lub 
w okresie roku poprzedzającego tę niezdol-
ność, składnik kwartalny lub roczny należy 
przyjąć w proporcji odpowiedniej do liczby 
pełnych kalendarzowych miesięcy przepraco-
wanych po zmianie wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica do 31 sierpnia 2012 r. była 
zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 
pracy, natomiast od 1 września 2012 r. 
jest zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu. 
Stała się niezdolna do pracy z powodu 
choroby 6 maja 2013 r. Pracownica 
oprócz wynagrodzenia miesięcznego 
jest uprawniona do nagrody rocznej, 
która nie przysługuje za okres pobiera-
nia zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego przysługującego pracow-
nicy stanowi przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie po zmianie wymiaru czasu 
pracy, tj. za okres od września 2012 r. 
do kwietnia 2013 r. Do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z tego 
okresu należy doliczyć nagrodę roczną 
w wysokości 1/4 kwoty wypłaconej pra-
cownicy za część roku po zmianie wy-
miaru czasu pracy, tj. od września do 
grudnia 2012 r.

W sytuacji gdy zmiana wymiaru czasu pra-
cy nastąpiła po upływie czterech kwartałów 
poprzedzających zachorowanie lub po zakoń-
czeniu roku poprzedzającego tę niezdolność, 
to składnik kwartalny lub roczny należy przy-
jąć w kwocie przeliczonej odpowiednio do 
nowego wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica zachorowała 2 maja 2013 r. 
Jest uprawniona do nagrody rocznej ob-
liczanej na podstawie wynagrodzenia

zasadniczego, otrzymanego za poprzed-
ni rok. W 2013 r. otrzymała nagrodę za 
2012 r. w wysokości 2430 zł. Do 31 grud-
nia 2012 r. pracowała na pełny etat, a od 
1 stycznia 2013 r. na 1/2 etatu. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego przysłu-
gującego pracownicy stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie po zmianie 
wymiaru czasu pracy, tj. od stycznia do 
kwietnia 2013 r. Ponieważ pracownica 
otrzymała nagrodę roczną za pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy, a cho-
ruje w okresie zatrudnienia na 1/2 etatu, 
nagrodę należy przeliczyć odpowiednio 
do aktualnego wymiaru etatu. Kwotę na-
grody rocznej należy pomnożyć przez 
współczynnik zmiany etatu, który odpo-
wiada proporcji aktualnego wymiaru 
czasu pracy do wymiaru czasu pracy 
w 2012 r. i wynosi 1/2, [tj. 1/2 (etat obo-
wiązujący w 2013 r.) : 1 (etat obowiązu-
jący w 2012 r.) = 1/2]. Pracownica 
otrzymała nagrodę roczną za 2012 r. 
w kwocie 2430 zł, dlatego w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
za okres niezdolności do pracy w trakcie 
zatrudnienia na 1/2 etatu należy 
uwzględnić nagrodę w wysokości 1/12 
części kwoty z 2430 zł, po pomnożeniu 
przez współczynnik odpowiadający pro-
porcji aktualnego wymiaru czasu pracy, 
tj. 87,37 zł.

●  2430 zł – 333,15 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne) = 2096,85 zł,

●  2096,85 zł : 12 miesięcy = 174,74 zł,
●  174,74 zł x 1/2 = 87,37 zł.

PRZYKŁAD

Pracownik przedłożył zwolnienie lekar-
skie z powodu choroby od 12 marca do 
8 maja 2013 r. Przez okres 2 lat do 
31 marca 2012 r. pracował na 1/2 etatu, 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. na 
3/4 etatu, od 1 lipca do 31 grudnia 
2012 r. na 1/4 etatu, a od 1 stycznia 
2013 r. pracuje na pełny etat. Oprócz 
wynagrodzenia miesięcznego pracow-
nik ma prawo do nagrody rocznej, która 
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu 
za okres choroby. Nagroda za 2012 r. 
została wypłacona w styczniu 2013 r. 
i wyniosła po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne 1852,01 zł. 

składnik 
kwartalny
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Do ustalenia podstawy wymiaru wyna-
grodzenia/zasiłku chorobowego należy 
przyjąć wynagrodzenie miesięczne za 
okres po zmianie wymiaru czasu pracy, 
tj. od stycznia do lutego 2013 r. Na-
groda roczna powinna być przyjęta 
z uwzględnieniem wysokości wypłaco-
nej za 2012 r., ale w proporcji do aktual-
nego wymiaru czasu pracy, tj. do pełne-
go etatu. W związku z tym, że pracownik 
w trakcie roku, z którego jest przyjmo-
wana nagroda roczna, miał kilkakrotnie 
zmieniany wymiar czasu pracy, nagrodę 
roczną wypłaconą za ubiegły rok należy 
pomnożyć przez aktualny wymiar czasu 
pracy (1 etat). Otrzymany wynik należy 
podzielić przez współczynnik wymiaru 
czasu pracy w 2012 r., który wynosi 
0,44, tj. [(1/2 etatu × 3 miesiącce) + 
+ (3/4 etatu × 3 miesiącece) + 
+ (1/4 etatu × 6 miesięcy)] : 12 mie-
sięcy, czyli 1852,01 zł : 0,44 = 
= 4209,11 zł.
W podstawie wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego należy uwzględnić 
1/12 kwo ty przeliczonej nagrody rocznej, 
tj. 350,76 zł (4209,11 zł : 12 miesięcy).

Ponowne ustalenie 
podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego

Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego lub 
wynagrodzenia określonego w art. 92 Kodeksu 
pracy przysługującego u tego samego praco-
dawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli między 
okresami pobierania zasiłków zarówno tego sa-
mego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było 
przerwy lub przerwa była krótsza niż 3 miesią-
ce kalendarzowe, przy czym 3-miesięczny ter-
min obejmuje pełne miesiące kalendarzowe.

W przypadku gdy poprzednio pobieranym 
świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne 
i w związku z tym podstawa tego świadczenia 
podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru ko-
lejnego zasiłku przysługującego po przerwie 
nieprzekraczającej 3 miesięcy kalendarzowych 
stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru 
poprzednio pobieranego zasiłku po waloryzacji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli między poszczególnymi okresami po-
bierania zasiłków ma miejsce zmiana wy-
miaru czasu pracy, podstawę wymiaru 
świadczenia chorobowego należy ustalić po-
nownie.

PRZYKŁAD

Pracownik do 2 lutego 2013 r. wykorzy-
stał 182 dni zasiłku chorobowego. Pod-
stawa wymiaru zasiłku chorobowego 
wynosiła po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne 2183,14 zł. Od 
3 lutego otrzymał świadczenie rehabili-
tacyjne na 3 miesiące, do 3 maja 2013 r. 
Ponieważ pierwszy dzień świadczenia 
rehabilitacyjnego przypadał w I kwarta-
le 2013 r., podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego nie podlega waloryzacji. 
Wskaźnik waloryzacji jest bowiem niż-
szy niż 100% i wynosi 96,3%.
Od 28 maja 2013 r. pracownik ponow-
nie stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby. Pracownik nabył prawo do no-
wego okresu zasiłkowego, gdyż obecna 
niezdolność do pracy została spowodo-
wana innym schorzeniem niż niezdol-
ność do pracy z powodu choroby trwa-
jącej do 3 maja 2013 r. Ponieważ 
przerwa między okresami pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku 
chorobowego była krótsza niż 3 miesią-
ce kalendarzowe, podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi kwota 
przyjęta do obliczenia świadczenia re-
habilitacyjnego w wysokości 2183,14 zł.

Jeżeli zgodnie z przepisami płacowymi 
dany składnik wynagrodzenia ulega zmniej-
szeniu tylko za okres pobierania niektórych 
zasiłków, to mimo że przerwa w pobieraniu 
zasiłku trwała krócej niż 3 miesiące kalenda-
rzowe, zachodzi konieczność ponownego 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. W tym 
przypadku podstawy wymiaru zasiłku nie 
ustala się z nowego okresu, lecz jedynie 
uwzględnia się lub wyłącza ten składnik wy-
nagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik (58 lat) nabył prawo do 
14 dni wynagrodzenia chorobowego od 
21 marca 2013 r. do 3 kwietnia 2013 r., 
a od 4 kwietnia 2013 r. do 5 maja 2013 r.  
do zasiłku chorobowego. Pracownik 
oprócz wynagrodzenia w stałej mie-
sięcznej wysokości otrzymuje miesięcz-
ną premię, która zgodnie z regulami-

waloryzacja

pobieranie 
zasiłku
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nem premiowania obowiązującym
w zakładzie przysługuje za okres pobie-
rania wynagrodzenia chorobowego. 
Premia jest proporcjonalnie zmniejsza-
na za okresy pobierania zasiłków 
z ubezpieczenia chorobowego. Podsta-
wę wymiaru wynagrodzenia za czas 
choroby stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za okres od marca 
2012 r. do lutego 2013 r. W podstawie 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
nie należy uwzględniać premii, gdyż 
pracownik zachowuje do niej prawo 
w okresie pobierania wynagrodzenia 
chorobowego. Podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego z ubezpieczenia choro-
bowego od 4 kwietnia 2013 r. będzie na-
dal stanowiło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie przyjęte do obliczenia 
podstawy wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego, tj. od marca 2012 r. do lute-
go 2013 r., gdyż między poszczególnymi 
okresami pobierania zasiłków nie ma 
przerwy. Do podstawy wymiaru zasiłku 
należy jednak doliczyć premię miesięcz-
ną, która zgodnie z regulaminem pre-
miowania jest proporcjonalnie pomniej-
szana za okresy pobierania zasiłków 
z ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli między okresami pobierania zasił-
ków nie było przerwy lub przerwa była krót-
sza niż 3 miesiące kalendarzowe oraz pracow-
nikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia, 
który nie był uwzględniany w podstawie wy-
miaru zasiłku, gdyż zachowywał do niego 
prawo za okresy niezdolności do pracy, a na-
stępnie zmieniono zasady wypłaty tego skład-
nika wynagradzania, wprowadzając w regu-
laminie wynagradzania zapis o pomniejszaniu 
jego wysokości za okres pobierania zasiłku, 
podstawę wymiaru zasiłku przysługującego 
po takiej zmianie należy ustalić z uwzględ-
nieniem tego składnika. Przeliczenia podsta-
wy wymiaru zasiłku należy dokonać zarówno 
w przypadku, gdy zmiana miała miejsce mię-
dzy okresami pobierania zasiłków, jak i wów-
czas, gdy zmiana nastąpiła w trakcie trwania 
niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 10 marca do 2 kwiet-

nia 2013 r. Otrzymuje miesięczne wyna-
grodzenie zasadnicze oraz dodatek 
funkcyjny, który przysługuje za okres 
pełnienia funkcji kierowniczych, bez 
względu na nieobecność w pracy spo-
wodowaną chorobą, co oznacza, że do-
datek ten przysługuje również za czas 
choroby. Od 1 kwietnia 2013 r. praco-
dawca dokonał zmian w regulaminie 
wynagradzania, w wyniku czego doda-
tek funkcyjny został włączony do wyna-
grodzenia zasadniczego. Podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego od 10 do 
31 marca 2013 r. stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. Przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
nie został uwzględniony dodatek funk-
cyjny, gdyż pracownik zachowuje do 
niego prawo za okres pobierania zasił-
ku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego od 1 do 2 kwietnia 2013 r. należy 
ustalić ponownie, z uwzględnieniem 
dodatku funkcyjnego wypłaconego za 
okres, z którego jest ustalana podstawa 
wymiaru zasiłku, gdyż od 1 kwietnia 
dodatek funkcyjny jest składnikiem wy-
nagrodzenia, do którego pracownik nie 
zachowuje prawa za okres pobierania 
zasiłków.

Zmiana wysokości wynagrodzenia pra-
cownika na skutek zmiany stanowiska pracy 
lub zmiany warunków wynagradzania nie 
powoduje ustalenia podstawy wymiaru 
świadczeń chorobowych z wynagrodzenia 
obowiązującego jedynie po tej zmianie. 
W takim przypadku okres, z którego wyna-
grodzenie jest uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku, nie jest skracany. Jeżeli 
w okresie, z którego ustala się podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego, wynagrodzenie 
pracownika zostało podwyższone, ale wy-
płata wyrównania z tytułu podwyżki nastą-
piła później – po dokonaniu wyrównania wy-
nagrodzenia płatnik zasiłku powinien 
przeliczyć podstawę wymiaru, uwzględnia-
jąc podwyższone wynagrodzenie i jego 
składniki przyjmowane do ustalenia posta-
wy wymiaru.

■ ZAPAMIĘTAJ
Aby uwzględnić w podstawie wymiaru za-
siłków podwyższone wynagrodzenie, pod-
wyżka musi nastąpić za miesiące przyjmo-
wane do ustalenia podstawy wymiaru 
zasiłków.

zmiana 
zasad wypłaty

warunki 
wynagradzania
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PRZYKŁAD

Pracownik ma prawo do zasiłku choro-
bowego od 30 kwietnia 2013 r. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od kwietnia 2012 r. do marca 
2013 r. Pracownikom wypłacono 6 maja 
2013 r. podwyżki wynagrodzeń z wy-
równaniem od stycznia 2013 r. W związ-
ku z tym, że wypłata wyrównania płac 
z tytułu podwyżki nastąpiła w trakcie po-
bierania zasiłku chorobowego i została 
dokonana za miesiące uwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku, tj. za sty-
czeń, luty i marzec 2013 r., w podstawie 
wymiaru zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić podwyższone wynagrodze-
nie i wyrównać wysokość zasiłku.

Jeżeli podwyżka wynagrodzenia nastąpi 
w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, to 
nie ma ona wpływu na podstawę wymiaru za-
siłku.

PRZYKŁAD

Pracownik pobierał wynagrodzenie i zasi-
łek chorobowy od lutego do marca 
2013 r., a następnie od 6 maja do 6 czerw-
ca 2013 r. Przerwa między okresami po-
bieranych zasiłków jest krótsza niż 
3 miesiące kalendarzowe. Od 1 kwietnia 
2013 r. pracownicy otrzymali podwyżkę 
wynagrodzenia. W tym przypadku przy-
znana podwyżka wynagrodzenia nie ma 
wpływu na wysokość świadczenia choro-
bowego, gdyż podstawę wymiaru wyna-
grodzenia/zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
pracownika za okres od lutego 2012 r. do 
stycznia 2013 r. Pracownikowi nie należy 
ponownie ustalać podstawy wymiaru za-
siłku, z uwzględnieniem podwyższonego 
wynagrodzenia, ponieważ wyrównanie 
płac nie dotyczy żadnego z miesięcy 
przyjętych do ustalenia podstawy wy-
miaru zasiłku.

Jeżeli pracodawca z powodu trudności fi-
nansowych zakładu pracy okresowo wstrzy-
mał wypłatę składników wynagrodzenia 
przysługujących za różne okresy, nie dokonu-
jąc zmian w przepisach płacowych dotyczą-

cych zasad wypłaty nagród/premii – składni-
ki te powinny być wliczane do podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego także za okre-
sy niezdolności do pracy, przypadające po 
dniu wstrzymania wypłaty danego składnika. 
Od dnia wstrzymania wypłaty składnika wy-
nagrodzenia nie należy przeliczać podstawy 
wymiaru zasiłku, wyłączając go z tej podsta-
wy. W tym przypadku nie ma zastosowania 
zasada wypłacania składników wynagrodze-
nia do określonego terminu, gdyż nie zostały 
zmienione przepisy dotyczące wypłaty pre-
mii, lecz okresowo odstąpiono od ich wypłaty 
i wypłata będzie kontynuowana w miarę po-
lepszenia się warunków finansowych firmy.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na zwolnieniu le-
karskim w związku z chorobą od 6 mar-
ca 2013 r. Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego pracownik otrzymywał 
pre mię miesięczną pomniejszaną pro-
porcjonalnie za czas choroby. W wyniku 
strat, jakie firma poniosła na skutek 
powodzi, pracodawca wstrzymał wy-
płatę premii na okres od kwietnia do 
czerwca 2012 r. Podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od 
marca 2012 r. do lutego 2013 r. W pod-
stawie wymiaru zasiłku należy również 
uwzględnić premię miesięczną, w kwo-
cie wypłaconej pracownikowi za mie-
siące kalendarzowe, z których wyna-
grodzenie przyjmuje się do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku, tj. za mie-
siące – marzec 2012, lipiec 2012 r. do 
lutego 2013 r. Pozostały okres przyjęty 
do obliczenia podstawy wymiaru zasił-
ku od kwietnia do czerwca 2012 r. na-
leży włączyć bez tej premii.

Przekroczenie 30-krotności 
prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia
1. Podstawa wymiaru 
zasiłku chorobowego

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku, na-
leży pamiętać, że:

 ● roczna podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe podle-
ga ograniczeniu i składki te nie są opłaca-

podwyżka

wstrzymanie 
wypłaty
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ne, gdy podstawa ich wymiaru przekro-
czy w danym roku kalendarzowym kwotę 
odpowiadającą 30-krotności prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce na dany rok 
kalendarzowy (które w 2012 r. wynio-
sło 105 780 zł, a w 2013 r. wynosi 
111 390 zł),

 ● po przekroczeniu ustalonej granicy podsta-
wy wymiaru składek i zaprzestaniu opłaca-
nia składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe pracodawca jest w dalszym ciągu 
zobowiązany naliczać i odprowadzać 
składki na ubezpieczenie chorobowe 
(2,45%).
W przypadku gdy roczny przychód pracow-

nika stanowiący podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
przekroczył 30-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego, wynagrodzeniem 
przyjmowanym do obliczenia podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego jest przychód 
pracownika, po odliczeniu kwoty odpowiada-
jącej 13,71% tego przychodu.

PRZYKŁAD

Pracownik w czerwcu 2013 r. przedłożył 
zwolnienie lekarskie na okres 13 dni. 
Otrzymuje on wynagrodzenie w stałej 
miesięcznej wysokości od stycznia 2012 r. 
po 26 445 zł, a od kwietnia 2013 r. po 
27 847,50 zł. W maju 2013 r. br. nastąpiło 
przekroczenie rocznej podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe. Do ustalenia podstawy wymia-
ru świadczenia chorobowego należy 
przyjąć otrzymane przez pracownika 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. 
W 2012 r. przychody pracownika, licząc 
narastająco od początku roku, przekro-
czyły w kwietniu 2012 r. granicę 30-krot-
ności przeciętnego wynagrodzenia. Po-
cząwszy od maja 2012 r. składki były 
naliczane tylko na ubezpieczenie choro-
bowe, zatem podstawę wymiaru należy 
ustalić w następujący sposób:
●  od czerwca 2012 r. do grudnia 2012 r. 

po 25 797,10 zł za każdy miesiąc 
(26 445 zł – 2,45%),

Od stycznia 2013 r. od wynagrodzenia 
pracownika zostały naliczone składki 
w pełnej wysokości, czyli 13,71%, aż do 
przekroczenia rocznego limitu, zatem:

●  od stycznia do marca 2013 r. po 
22 819,39 zł za każdy miesiąc 
(26 445 zł – 13,71%),

●  za kwiecień 2013 r. 24 029,61 zł 
(27 847,50 zł – 13,71%).

W maju nastąpiło przekroczenie grani-
cy 30-krotności przeciętnego wynagro-
dzenia, dlatego od przychodu należy 
odjąć składkę na ubezpieczenie choro-
bowe, tj. 27 847,50 zł – 2,45%, co sta-
nowi 682,26 zł, a od kwoty 4207,50 zł 
naliczyć składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe, tj. 473,80 zł. Do 
podsta wy wymiaru zasiłku należy wli-
czyć wynagrodzenie za maj w wysoko-
ści 26 691,44.
Ostatecznie podstawa wymiaru 
świadczenia chorobowego wynosi 
299 758,92 zł. Sumę tę dzielimy przez 
12 miesięcy, co daje 24 979,91 zł jako 
miesięczną podstawę wynagrodzenia 
chorobowego.
●  24 979,91 zł : 30 dni x 80% = 

= 666,13 zł (stawka dzienna zasił-
ku),

●  666,13 zł x 13 dni zasiłku chorobowe-
go = 8659,69 zł.

Za okres 13 dni niezdolności do pracy 
pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie chorobowe w wysokości 8659,69 zł.

2. Uzupełnienie podstawy wymiaru 
zasiłku, jeżeli pracownik otrzymuje 
stałe wynagrodzenie

W przypadku gdy pracownik otrzymujący 
stałe miesięczne wynagrodzenie przekroczył 
górny pułap podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, i w tym 
miesiącu nie uzyskał pełnego wynagrodzenia 
z przyczyn usprawiedliwionych, to przed 
uwzględnieniem tego wynagrodzenia w pod-
stawie wymiaru zasiłku należy to wynagro-
dzenie uzupełnić. W takiej sytuacji należy 
obliczyć średni wskaźnik składek na ubez-
pieczenia społeczne potrącanych pracowni-
kowi w tym miesiącu i przy jego zastoso-
waniu obliczyć pełną miesięczną składkę 
w części finansowaną przez pracownika.

Średni wskaźnik potrąconych składek obli-
cza się według następującego wzoru:

średni wskaźnik 
składek = kwota składek × 100

przychód 
stanowiący podstawę 

wymiaru składek

roczny 
przychód 

pracownika

składki
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PRZYKŁAD

Pracownica stała się niezdolna do pracy 
od 15 do 30 maja 2013 r. Podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
za okres od maja 2012 r. do kwietnia 
2013 r. Przychód, który pracownica 
otrzymuje, jest określony w stałej mie-
sięcznej wysokości i wynosił w całym 
2012 r. po 9950 zł miesięcznie. Od 
1 stycznia 2013 r. nastąpiła podwyżka 
wynagrodzenia i pracownica otrzymuje 
10 400 zł miesięcznie. W listopadzie 
2012 r. pracownica otrzymała przychód 
w kwocie 6560 zł, gdyż w tym miesiącu 
chorowała i przepracowała 12 dni 
z 21 dni do przepracowania. W listopa-
dzie 2012 r. pracownica osiągnęła górny 
pułap podstawy wymiaru składek eme-
rytalnej i rentowych, tj. 105 780 zł. Od 
kwoty 6560 zł pracodawca potrącił 
składki na ubezpieczenie chorobowe 
w kwocie 160,72 zł (2,45% z kwoty 
6560 zł) oraz składkę na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (11,26%), ale tyl-
ko od kwoty niestanowiącej przekrocze-
nia rocznego limitu, czyli od 6280 zł 
(105 780 zł – 10 × 9950 zł), co stanowi 
707,13 zł. Łączna kwota potrąconych 
składek wynosi 867,85 zł (160,72 zł + 
+ 707,13 zł). W celu ustalenia wysoko-
ści uzupełnionego wynagrodzenia za li-
stopad 2012 r. należy obliczyć średni 
wskaźnik składek na ubezpieczenia spo-
łeczne potrąconych pracownicy w listo-
padzie 2012 r.
Średni wskaźnik składek potrąconych 
pracownicy w listopadzie wynosi 13,23% 
[867,85 zł (kwota składek finansowa-
nych przez pracownika) × 100] : 6560 zł 
(przychód stanowiący podstawę wy-
miaru składki na ubezpieczenie choro-
bowe)]. Przychód za listopad 2012 r. 
(uzupełnione wynagrodzenie stałe) po-
winien zostać pomniejszony o pełną 
składkę za ten miesiąc obliczoną przy 
zastosowaniu średniego wskaźnika 
składek, tj. o kwotę 1316,39 zł (13,23% 
z kwoty 9950 zł). Wynagrodzenie za li-
stopad powinno zostać przyjęte po uzu-
pełnieniu w wysokości 8633,61 zł 
(9950 zł – 1316,39 zł).
Pozostałe miesiące należy przyjąć w na-
stępującej wysokości:

●  maj – październik 2012 r. po 
8585,85 zł = 9950 zł – 1364,15 zł 
(13,71% z kwoty 9950 zł),

●  listopad 2012 r. – 8633,61 zł (zgodnie 
z wyliczeniem),

●  grudzień 2012 r. – 9706,22 zł = 9950 zł – 
– 243,78 zł (2,45% z kwoty 9950 zł),

●  styczeń – kwiecień 2013 r. po 
8974,16 zł = 10 400 zł – 1425,84 zł 
(13,71% z kwoty 10 400 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowe-
go pracownicy:
105 751,57 zł : 12 miesięcy = 8812,63 zł.

3. Uwzględnianie w podstawie 
wymiaru zasiłku składników 
wynagrodzenia przy stałym 
wynagrodzeniu zasadniczym

Jeżeli w miesiącu, w którym pracownik otrzy-
mał składnik wynagrodzenia za okres dłuższy 
niż 1 miesiąc, np. składnik kwartalny lub rocz-
ny, jego przychód stanowiący podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne prze-
wyższał kwotę odpowiadającą 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany 
rok, a pracownik w tym miesiącu był nieobecny 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 
i w związku z tym nie osiągnął pełnego wyna-
grodzenia – wówczas w celu ustalenia wysoko-
ści wynagrodzenia za dany miesiąc oraz wyso-
kości rocznej nagrody należy obliczyć średni 
wskaźnik składek i o ten wskaźnik pomniejszyć 
stały miesięczny przychód oraz nagrodę roczną.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby w marcu 2013 r. Do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 
należy przyjąć wynagrodzenie za okres 
od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Pra-
cownikowi przysługuje przychód w sta-
łej miesięcznej wysokości do grudnia 
2012 r. 12 700 zł, a od stycznia 2013 r. 
po podwyżce – 14 000 zł. We wrześniu 
2012 r., tj. w miesiącu, z którego wyna-
grodzenie jest uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku chorobowego, jego przy-
chód przewyższył kwotę 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w tym roku,

nagroda 
roczna 
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tj. kwotę 105 780 zł. W tym miesiącu pra-
cownik był nieobecny w pracy z powodu 
urlopu bezpłatnego i przepracował 12 dni 
z 20 dni wyznaczonych do przepracowa-
nia. Ponadto w tym miesiącu wypłacono 
mu nagrodę roczną, która zgodnie z regu-
laminem jest pomniejszana za okres 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Łączny przychód pracownika we wrze-
śniu 2012 r. wyniósł 15 474 zł, w tym 
7854 zł stanowiła nagroda roczna. W celu 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
wrzesień 2012 r. oraz wysokości rocznej 
nagrody, po pomniejszeniu jej o kwoty 
potrąconych składek, należy obliczyć 
średni wskaźnik i o ten wskaźnik pomniej-
szyć stały miesięczny przychód za wrze-
sień 2012 r. (określony w umowie o pra-
cę) oraz nagrodę roczną. Od łącznej 
kwoty wypłaconego we wrześniu wyna-
grodzenia pracodawca potrącił składkę 
w łącznej wysokości 849,78 zł, w tym 
składka na ubezpieczenie chorobowe wy-
nosi 379,11 zł (2,45% od kwoty 
15 474 zł), a na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe 470,67 zł (11,26% od kwoty 
4180 zł, tj. od kwoty niestanowiącej 
przekroczenia rocznego limitu prognozo-
wanego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia 105 780 zł – 8 × 12 700 zł).
Średni wskaźnik wynosi 5,49% 
(849,78 zł, tj. kwota potrąconych skła-
dek x 100) : 15 474 zł. Wynagrodzenie 
za wrzesień 2012 r. powinno być przyję-
te do podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego w wysokości 12 002,17 zł 
(12 700 zł – 697,23 zł, tj. wynagrodze-
nie z umowy o pracę po pomniejszeniu 
o 5,49%, czyli o kwotę pełnej składki 
ustalonej przy zastosowaniu średniego 
wskaźnika składek).
Roczna nagroda po pomniejszeniu 
o składki na ubezpieczenia społeczne 
przy zastosowaniu średniego wskaźnika 
składek wynosi 7422,82 zł (7854 zł – 
– 431,18 zł, tj. 5,49% z kwoty 7854 zł) 
i w wysokości 1/12 powinna być 
uwzględniona w podstawie wymiaru 
zasiłku.

4. Uzupełnienie 
podstawy wymiaru zasiłku 
przy wynagrodzeniu zmiennym

W przypadku gdy pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie zmienne, to w razie nieobec-
ności pracownika w pracy z przyczyn uspra-

wiedliwionych wynagrodzenie to należy uzu-
pełnić do pełnego miesiąca.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
w zmiennej wysokości, w przypadku uzupeł-
niania go za miesiąc, w którym przez jego 
część był nieobecny w pracy z przyczyn uspra-
wiedliwionych i w którym nastąpiło przekro-
czenie 30-krotności prognozowanego prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie 
stosuje się wzoru na obliczanie średniego 
wskaźnika składek.

W tej sytuacji od wynagrodzenia uzyskane-
go przez pracownika w danym miesiącu nale-
ży odjąć faktyczną kwotę składek na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe finansowanych ze 
środków pracownika. Przychód pomniejszo-
ny o te składki należy podzielić przez liczbę 
dni przepracowanych, a następnie pomnożyć 
przez liczbę dni, które pracownik był zobo-
wiązany przepracować w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Pracownik przedłożył zwolnienie lekar-
skie na okres od 15 do 26 kwietnia 
2013 r. i z tego tytułu ma prawo do wy-
nagrodzenia chorobowego. Otrzymuje 
wynagrodzenie zmienne. Do ustalenia 
podstawy wymiaru należy przyjąć prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od kwietnia 2012 r. do marca 
2013 r. W październiku 2012 r. nastąpi-
ło przekroczenie granicznej kwoty 
30-krotności prognozowanego przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia, 
tj. 105 780 zł. Do końca września 2012 r. 
pracownik osiągnął przychód stanowią-
cy podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe licząc 
narastająco od 1 stycznia, w łącznej 
kwocie 98 900 zł. Wynagrodzenie za 
ten miesiąc wyniosło 7800 zł, gdyż pra-
cownik z powodu choroby przepraco-
wał 12 dni, a powinien 20 dni. Od kwoty 
osiągniętego wynagrodzenia potrącono 
składki na ubezpieczenie chorobowe 
191,10 zł (2,45% z kwoty 7800 zł). 
Składka na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe została potrącona tylko od 
kwoty 6880 zł (105 780 zł – 98 900 zł) 
i wyniosła 774,69 zł (11,26% z kwoty 
6880 zł).
Łączna kwota składek potrąconych 
przez pracodawcę wynosi 965,79 zł

kwota 
składek
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(191,10 zł + 774,69 zł). Do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego wynagrodzenie za paździer-
nik 2012 r. powinno zostać przyję -
te, po uzupełnieniu, w wysokości 
9264,36 zł:

●  7800 zł – 965,79 zł = 6834,21 zł,
●  6834,21 zł : 12 dni = 569,52 zł × 20 dni = 

= 11 390,40 zł.

Minimalna podstawa 
wymiaru zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 
z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy nie może być niższa od kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, po po-
mniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie 
procentowej składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w części finansowanej ze środków 
pracownika, tj. o 13,71% tego wynagro-
dzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 
jest uzależniona od stażu pracy i w przypad-
ku pracowników w okresie pierwszego roku 
ubezpieczenia podstawa wymiaru nie może 
być niższa od 80% kwoty minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. Począwszy od drugiego 
roku ubezpieczenia podstawa wymiaru nie 
może być niższa od 100% minimalnego wy-
nagrodzenia.

Od 1 stycznia 2013 r. minimalna płaca wy-
nosi 1600 zł:

 ● 1380,64 zł (100% minimalnego wynagro-
dzenia dla pracownika zatrudnionego po-
wyżej jednego roku 1600 zł – 13,71%),

 ● 1104,51 zł (80% minimalnego wynagro-
dzenia dla pracownika w pierwszym roku 
pracy, tj. 1280 zł – 13,71%).

Okresy wliczane 
do minimalnego 
wynagrodzenia

Jeśli ustalona podstawa wymiaru zasiłku 
jest niższa od minimalnej podstawy zasiłku 
chorobowego obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym – wymaga podwyższenia do 
minimalnej podstawy wymiaru.

W przypadku gdy pracownik w okresie po-
bierania zasiłku chorobowego zachowuje pra-
wo do składników wynagrodzenia, które nie są 
uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, 
to podstawa wymiaru zasiłku wraz z tymi 
składnikami nie może być niższa od kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji, 
aby ustalić, czy konieczne jest podwyższenie 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, należy 
zsumować wszystkie składniki wynagrodze-
nia. Do obliczenia kwoty minimalnego wyna-
grodzenia pracownika wlicza się zarówno wy-
nagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy 
o pracę, jak i inne dodatkowe składniki wyna-
grodzenia o charakterze stałym, np. premie, 
nagrody, dodatek stażowy. Jeżeli pracownik 
w okresie pobierania wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego zachowuje prawo do składników 
wynagrodzenia, które nie są uwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, 
to podstawa wymiaru zasiłku wraz z tymi 
składnikami nie może być niższa od kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę.

minimalne 
wynagrodzenie

dodatek 
stażowy

Tabela 1. Okresy decydujące o wysokości minimalnego wynagrodzenia (100% lub 80%)

Okresy pracy uwzględniane przy ustalaniu 
wysokości minimalnego wynagrodzenia

Okresy nieuwzględniane przy ustalaniu wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia

 ● podleganie obowiązkowym ubezpiecze-
niom emerytalno-rentowym lub zaopa-
trzeniu emerytalnemu,

 ● pobieranie zasiłków z ubezpieczeń spo-
łecznych przysługujących w okresie trwa-
nia ubezpieczenia,

 ● odbywanie zasadniczej służby wojskowej 
przez żołnierza niezawodowego,

 ● urlop wychowawczy przysługujący po 
31 grudnia 1998 r.,

 ● pobieranie zasiłku macierzyńskiego i zasił-
ku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

 ● podleganie ubezpieczeniu społecznemu 
rolników.

 ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego,

 ● urlop bezpłatny,
 ● pobieranie zasiłków (zasiłku chorobowe-

go, świadczenia rehabilitacyjnego) przy-
sługujących po ustaniu ubezpieczenia cho-
robowego lub wypadkowego,

 ● urlop wychowawczy udzielony za okres 
przed 1 stycznia 1999 r. 
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PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 
2012 r. stał się niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 11 do 20 marca 2013 r. 
Pracownik posiada 15-letni staż pracy. 
Wynagrodzenie pracownika składa się 
z płacy zasadniczej w wysokości 1300 zł, 
premii w wysokości 20% wynagrodzenia 
zasadniczego określonego w umowie 
o pracę, tj. w wysokości 260 zł, oraz do-
datku stażowego w wysokości 165 zł. 
Dodatek stażowy wypłacany jest w peł-
nej wysokości mimo choroby. Suma wy-
nagrodzenia zasadniczego pracownika 
i składników wynagrodzenia przewyższa 
kwotę minimalnego wynagrodzenia za 
pracę i wynosi 1725 zł (1300 zł + 260 zł 
+ 165 zł), dlatego podstawy wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego nie należy 
podnosić do kwoty minimalnego wyna-
grodzenia. Podstawę wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego będzie stanowiło 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
pełne kalendarzowe miesiące zatrudnie-
nia od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. 
w wysokości 1300 zł. W podstawie wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego nie 
należy uwzględniać premii oraz dodatku 
stażowego, gdyż pracownik otrzymuje je 
w pełnej wysokości mimo usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy.
Wyliczenie podstawy wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego pracownika:
●  wynagrodzenie w stałej miesięcznej 

wysokości pomniejszone o składki na 
ubezpieczenia społeczne 13,71%: 
1300 zł – 178,23 zł = 1121,77 zł,

●  1121,77 zł × 80% = 897,42 zł : 
: 30 dni  = 29,91 zł,

●  29,91 zł × 10 dni = 299,10 zł.
Kwota przysługującego wynagrodzenia 
chorobowego wynosi 299,10 zł.

W przypadku pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty te 
ulegają odpowiednio zmniejszeniu, propor-
cjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W związku ze zmieniającą się stawką mini-
malnego wynagrodzenia dla pracowników 
w pierwszym roku ubezpieczenia (80% mini-
malnego wynagrodzenia) oraz w drugim 
roku i kolejnych latach (100% minimalnego 
wynagrodzenia) może powstać konieczność 
przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku 
z uwzględnieniem wyższej gwarantowanej 

kwoty, jeżeli pierwszy rok ubezpieczenia 
upłynie w trakcie pobierania zasiłku. Do okre-
su ubezpieczenia wlicza się bowiem okresy 
pobierania zasiłku chorobowego w czasie 
trwania zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Pracownik posiadający okres ubezpie-
czenia krótszy niż rok (zatrudniony od 
1 kwietnia 2012 r.) stał się niezdolny do 
pracy 12 marca 2013 r. i choruje nieprze-
rwanie do 25 kwietnia 2013 r. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie obliczone na 
potrzeby ustalenia podstawy wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego po 
pomniejszeniu o składki na ubezpiecze-
nia społeczne wyniosło 1040,90 zł. 
W związku z tym podstawę wymiaru 
podwyższono do kwoty minimalnego 
wynagrodzenia dla pracowników 
w pierwszym roku ubezpieczenia, tj. do 
kwoty 1104,51 zł (po potrąceniu składek 
na ubezpieczenia społeczne). W trakcie 
pobierania zasiłku chorobowego od 
1 kwietnia 2013 r. pracownik rozpoczął 
drugi rok ubezpieczenia. Do ustalenia 
okresu ubezpieczenia został wliczony 
okres pobierania zasiłku chorobowego. 
Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. należy 
przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku, 
przyjmując do niej kwotę minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującą w drugim 
roku zatrudnienia, tj. 1380,64 zł.

Jeżeli prawo do zasiłku pracownika, który 
otrzymuje minimalne wynagrodzenie, powsta-
nie na przełomie roku i podstawa wymiaru za-
siłku ustalona z uwzględnieniem przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych lub z fak-
tycznego okresu zatrudnienia poprzedzającego 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do 
pracy, będzie niższa od kwoty minimalnej pod-
stawy wymiaru obowiązującej w następnym 
roku, podstawę tę należy podwyższyć do kwoty 
minimalnej obowiązującej w roku kalendarzo-
wym, w którym trwa choroba.

Niewypłacone wynagrodzenie 
z winy pracodawcy

Jeżeli pracownik świadczył pracę w okre-
sie, z którego w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego jest uwzględniane wynagro-

pobieranie 
zasiłku
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dzenie, lecz nie zostało mu ono wypłacone 
z winy pracodawcy, nie można zastosować 
zasady wyłączenia z obliczeń wynagrodzenia 
za te miesiące. Nie można przyjąć za te mie-
siące również wynagrodzenia określonego 
w umowie o pracę lub w innym akcie, na pod-
stawie którego powstał stosunek pracy.

W sytuacji gdy pracodawca wypłacił zaniżo-
ne wynagrodzenie w stosunku do umówione-
go lub nie wypłacił tego wynagrodzenia w ogó-
le, to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 
z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 
nie może być niższa od kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty 
odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Niewypłacone wynagrodzenie nie może 
stanowić podstawy wymiaru zasiłku cho-
robowego.

PRZYKŁAD

Pracownik (54 lata) posiadający 4-letni 
staż pracy w zakładzie przedłożył zwol-
nienie lekarskie z powodu choroby od 
4 do 25 marca 2013 r. Do podstawy wy-
miaru wynagrodzenia za czas choroby 
i zasiłku chorobowego należy przyjąć 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
pracownika wypłacone za okres 12 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy, tj. od mar-
ca 2012 r. do lutego 2013 r. Od paździer-
nika 2012 r. do grudnia 2012 r. oraz za 
luty 2013 r. wynagrodzenie wyniosło po 
2130 zł, natomiast za pozostałe miesiące 
wynagrodzenie nie zostało wypłacone 
z winy zakładu pracy. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego na-
leży wyliczyć w następujący sposób:
4 miesiące x 1837,98 zł (2130 zł – 
– 292,02 zł, tj. 13,71% z kwoty 2130 zł) = 
= 7351,92 zł.
Mimo że wynagrodzenie wypłacono 
pracownikowi za 4 miesiące, to sumę 
tych wynagrodzeń należy podzielić 
przez 12 miesięcy.
7351,92 : 12 miesięcy = 612,66 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia i za-
siłku chorobowego nie stanowi jednak 
kwota 612,66 zł. Ponieważ jest ona niż-
sza niż minimalne wynagrodzenia, pod-
stawę wymiaru świadczenia chorobo-
wego stanowi kwota 1380,64 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku 
po ustaniu ubezpieczenia

W przypadku gdy pracownik nabywa prawo 
do zasiłku chorobowego w czasie trwania za-
trudnienia, nie ma żadnych ograniczeń co do 
maksymalnej kwoty stanowiącej podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego.

Ograniczeniu podlega natomiast podstawa 
wymiaru zasiłku chorobowego przysługują-
cego za okres choroby przypadającej po usta-
niu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Pod-
stawa ta nie może być wyższa niż 100% 
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego do 
celów emerytalnych. Kwota 100% przeciętne-
go wynagrodzenia nie jest pomniejszana 
o 13,71%.

W związku z tym, podstawa wymiaru zasił-
ku chorobowego za okres po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowego nie może prze-
kroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem rozwiązano umowę 
o pracę 30 kwietnia 2013 r. Pracownik 
stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 20 kwietnia 2013 r. i nie-
zdolność ta trwała do 6 maja 2013 r. 
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone pracownikowi za okres od 
kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. w wy-
sokości 7320 zł. Zasiłek chorobowy po 
ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS. 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowe-
go przysługującego po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowego, czyli od 
1 maja 2013 r. ulega ograniczeniu i wy-
nosi 3690,30 zł (tj. 100% przeciętnego 
wynagrodzenia z IV kwartału 2012 r.).

Ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia chorobowego nie stosuje się w przy-
padku pracownika, który był zatrudniony na 
podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, 
a jedna z umów o pracę zakończyła się.

PRZYKŁAD

Pracownica do 30 kwietnia 2013 r. była 
zatrudniona na podstawie umowy

zaniżone 
wynagrodzenie

prawo 
do zasiłku
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o pracę równolegle u dwóch pracodaw-
ców. 1 maja 2013 r. rozwiązaniu uległa 
jedna z umów o pracę. Od 5 kwietnia do 
5 czerwca 2013 r. pracownica jest nie-
zdolna do pracy z powodu choroby. 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowe-
go w zakładzie, w którym umowa o pra-
cę została rozwiązana, wynosiła 5210 zł. 
Za okres niezdolności do pracy od 1 maja 
(tj. po ustaniu zatrudnienia w jednym 
z zakładów) pracownica ma prawo do 
zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnie-
nia, które trwa, oraz do zasiłku chorobo-
wego z tytułu zatrudnienia, które ustało. 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego za okres po ustaniu sto-
sunku pracy w jednym z zakładów nie 
podlega ograniczeniu do kwoty 100% 
przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru zasiłku 
w okresie łączenia pracy 
z dodatkowym urlopem 
macierzyńskim

Pracownik uprawniony do dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
może łączyć korzystanie z tego urlopu z wyko-
nywaniem pracy. Praca ta może być wykonywa-
na tylko u pracodawcy, który udzielił dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru 
czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na 
pozostałą część dobowego wymiaru czasu pra-
cy. Jeżeli pracownica/pracownik łączący korzy-
stanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy przedłoży zwolnienie 
lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z po-
wodu choroby, ma prawo do wynagrodzenia 
lub zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownica do 22 marca 2013 r. korzy-
stała z zasiłku macierzyńskiego (140 
dni), a następnie na jej wniosek został 
jej udzielony dodatkowy urlop macie-
rzyński od 23 marca do 19 kwietnia 
2013 r. (28 dni). Pracodawca wyraził 
zgodę na podjęcie przez pracownicę 
w tym okresie pracy w wymiarze 

1/2 etatu ze stałym miesięcznym wyna-
grodzeniem w wysokości 1580 zł, 
tj. 1363,38 zł po potrąceniu składek 
na ubezpieczenia społeczne (13,71%). 
W okresie od 25 do 31 marca (7 dni) 
pracownica była nieobecna w pracy 
z powodu choroby i z tego tytułu ma 
prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go. Podstawę wymiaru wynagrodzenia 
stanowi pełne miesięczne wynagrodze-
nie pracownicy za marzec 2013 r. okre-
ślone w umowie o pracę z tytułu pracy 
podjętej w czasie dodatkowego urlopu, 
tj. 1363,38 zł.
1363,38 zł × 80% = 1090,70 zł
1090,70 zł : 30 dni = 36,36 zł
36,36 zł × 7 dni = 254,52 zł.
Pracownicy przysługuje wynagrodzenie 
chorobowe w kwocie 254,52 zł.

Pracownikowi, który wystąpił do praco-
dawcy z wnioskiem o podjęcie pracy w czasie 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale 
nie rozpoczął tej pracy w związku z niezdol-
nością do pracy z powodu choroby, która za-
częła się przed rozpoczęciem dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i przed podjęciem 
pracy w czasie tego urlopu, przysługują wy-
nagrodzenie za czas choroby i zasiłek choro-
bowy w okresie, w którym pracownik zade-
klarował chęć łączenia dodatkowego urlopu 
z wykonywaniem pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica 6 maja 2013 r. wystąpiła 
z wnioskiem o udzielenie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego na okres od 
14 maja do 10 czerwca 2013 r. oraz 
o wyrażenie zgody na podjęcie w okre-
sie tego urlopu pracy w wymiarze 
1/4 etatu. Pracownica otrzymała zgodę 
na podjęcie pracy, z wynagrodzeniem 
w stałej miesięcznej wysokości 1100 zł, 
a po pomniejszeniu o potrącone składki 
na ubezpieczenia społeczne wynagro-
dzenie wyniosło 949,19 zł. 9 maja 
2013 r. pracownica przedłożyła zwol-
nienie lekarskie z powodu choroby od 
8 do 18 maja 2013 r. Za okres od 8 do 
13 maja, tj. za okres przypadający 
w czasie urlopu macierzyńskiego, pra-
cownicy nie przysługuje wynagrodzenie 
chorobowe. Pracownica ma prawo do

zwolnienie 
lekarskie

dodatkowy 
urlop 
macierzyński



Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych

38 | www.pgp.infor.pl

 wynagrodzenia chorobowego od 14 do 
18 maja, tj. w okresie, w którym zade-
klarowała chęć łączenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego z wykonywa-
niem pracy. Podstawę wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego stanowi wyna-
grodzenie określone w umowie o pracę 
na 1/4 etatu w wysokości 949,19 zł.

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek cho-
robowy przysługują nie dłużej niż do ostatniego 
dnia okresu, przez który pracownik łączy wyko-
nywanie pracy z korzystaniem z dodatkowego 
urlopu. Po zakończeniu pracy w okresie dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli pracow-
nik jest nadal niezdolny do pracy, przysługuje 
mu wynagrodzenie chorobowe/zasiłek choro-
bowy, pod warunkiem że dobiegł końca rów-
nież okres udzielonego dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego. Po okresie pobierania dodat-
kowego zasiłku macierzyńskiego podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie przyjęte jako pod-
stawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego/ 
/zasiłku macierzyńskiego. W przypadku gdy po 
zakończeniu okresu wykonywania pracy w cza-
sie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pra-
cownik jest niezdolny do pracy z powodu cho-
roby, a dodatkowy urlop macierzyński trwa 
nadal, pracownik ma prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego, a dopiero po zakończeniu dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego przysługuje mu 
wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy.

PRZYKŁAD

Pracownica do 20 kwietnia 2013 r. wy-
korzystała 140 dni urlopu macierzyń-
skiego, którego podstawa wymiaru po 
pomniejszeniu o składki na ubezpiecze-
nia społeczne wynosiła 2467,89 zł. 
W okresie od 21 kwietnia do 18 maja 
2013 r. pracodawca udzielił jej dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz wy-
raził zgodę na wykonywanie pracy od 5 
do 14 maja 2013 r. w wymiarze 1/3 eta-
tu. Z tego tytułu przysługiwało jej stałe 
miesięczne wynagrodzenie w wysoko-
ści 840 zł, a po pomniejszeniu o potrą-
cone składki na ubezpieczenia społecz-
ne 724,84 zł.
W okresie od 12 do 31 maja 2013 r. była 
nieobecna w pracy z powodu choroby. 
Z tego tytułu pracownicy przysługuje 

za okres od 12 do 14 maja 2013 r. (3 dni) 
wynagrodzenie chorobowe w kwocie 
57,99 zł, którego podstawę stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie pra-
cownicy za maj z tytułu pracy podjętej 
w czasie dodatkowego urlopu:
●  724,84 zł x 80% = 579,87 zł
●  579,87 zł : 30 dni = 19,33 zł
●  19,33 zł x 3 dni = 57,99 zł.
Po zakończeniu okresu wykonywania 
pracy w czasie dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, tj. od 15 do 18 maja, wy-
nagrodzenie chorobowe nie przysługu-
je. Pracownica ma prawo do zasiłku 
macierzyńskiego w pełnej kwocie.
Za okres po zakończeniu dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, tj. od 19 do 
31 maja (13 dni) pracownica ma prawo 
do wynagrodzenia chorobowego, które-
go podstawę wymiaru stanowi przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie przyjęte 
jako podstawa wymiaru zasiłku macie-
rzyńskiego, tj. kwota 2467,89 zł.
Zasiłek chorobowy przysługuje w wyso-
kości 855,40 zł:
●  2467,89 zł x 80% = 1974,31 zł
●  1974,31 zł : 30 dni = 65,81 zł,
●  65,81 zł x 13 dni = 855,53 zł.

Płatnik 
zasiłku chorobowego

Zobowiązanymi do ustalania prawa do za-
siłku chorobowego i dokonania jego wypłaty 
są:
1)  płatnicy składek na ubezpieczenie chorobo-

we, którzy zgłaszają do ubezpieczenia cho-
robowego powyżej 20 ubezpieczonych 
– swoim pracownikom (w tym osobom za-
trudnionym na innej podstawie niż stosunek 
pracy) w czasie trwania ubezpieczenia,

2)  terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dla:

 ● ubezpieczonych, których płatnicy skła-
dek zgłaszają do ubezpieczenia chorobo-
wego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

 ● ubezpieczonych prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą i osób 
z nimi współpracujących,

 ● ubezpieczonych będących duchownymi,
 ● osób uprawnionych do zasiłków za 

okres po ustaniu ubezpieczenia,
 ● ubezpieczonych podlegających ubez-

pieczeniu chorobowemu w Polsce z ty-
tułu zatrudnienia u pracodawcy zagra-
nicznego.

zasiłek 
macierzyński

płatnik 
składek
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O tym, kto w danym roku kalendarzowym 
będzie zobowiązany ustalać prawo do zasiłków 
w razie choroby i macierzyństwa oraz zasiłki te 
wypłacać, decyduje stan zatrudnienia w danym 
zakładzie na 30 listopada poprzedniego roku 
kalendarzowego. Dane o liczbie ubezpieczo-
nych pracowników na ostatni dzień miesiąca 
każdy zakład jest zobowiązany wykazywać 
w wypełnianej co miesiąc deklaracji ZUS DRA.

W przypadku płatników, którzy na 30 listo-
pada nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia 
chorobowego, stan zatrudnienia takich osób 
ustala się na pierwszy miesiąc, w którym do-
konali takiego zgłoszenia.

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia należy pa-
miętać, że każda osoba jest traktowana jak je-
den ubezpieczony, bez względu na rodzaj za-
wartej umowy czy etat określony w umowie.

Osoby uwzględniane (nieuwzględniane) 
w liczbie ubezpieczonych, od której zależy, 
czy podmiot będzie płatnikiem zasiłków, 
przedstawia tabela 2.

Płatnik zasiłku chorobowego 
na 1 stycznia

Jeżeli niezdolność do pracy trwa na przeło-
mie roku, a wypłatę zasiłku chorobowego 
przed 1 stycznia rozpoczął ZUS, gdyż płatnik 
składek nie był zobowiązany w tym roku ka-
lendarzowym do wypłaty zasiłków swoim 
ubezpieczonym ze względu na zatrudnianie 
poniżej 21 ubezpieczonych – ZUS kontynuuje 
tę wypłatę zasiłku w nowym roku kalenda-
rzowym za cały nieprzerwany okres niezdol-
ności do pracy, nawet jeżeli od 1 stycznia 
płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty 
zasiłków swoim pracownikom.

Pracodawca będzie ustalał prawo do zasił-
ków oraz rozpocznie dokonywanie wypłaty 

zasiłków swoim pracownikom w stosunku do 
osób, które nabędą prawo do zasiłków po 
przerwie lub które przedłożą zwolnienie le-
karskie po raz pierwszy w danym roku kalen-
darzowym.

PRZYKŁAD

Pracownik (43 lata) był niezdolny do 
pracy z powodu choroby od 10 paź-
dziernika 2012 r. do 7 lutego 2013 r. 
Pracodawca wypłacił wynagrodzenie za 
czas choroby od 10 października do 
11 listopada 2012 r. (33 dni). W związ-
ku z tym, że w 2012 r. pracodawca nie 
był uprawniony do wypłaty zasiłków 
chorobowych swoim pracownikom, 
gdyż według stanu na 30 listopada 
2011 r. zatrudniał 9 pracowników, wy-
płatę zasiłku chorobowego od 12 listo-
pada 2012 r. przekazał do ZUS. 
W 2013 r. zakład sam będzie wypłacał 
zasiłki chorobowe, gdyż stan zatrudnie-
nia na 30 listopada 2012 r. wyniósł 
22 osoby. W tej sytuacji ZUS będzie kon-
tynuował wypłatę zasiłku chorobowego 
pracownikowi za cały nieprzerwany 
okres niezdolności do pracy, tj. do 7 lu-
tego 2013 r.

Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy za-
kład pracy od 1 stycznia traci prawo do wypła-
ty zasiłków, gdyż stan zatrudnienia na 30 listo-
pada poprzedniego roku nie przewyższał 
20 pracowników. Jeżeli przed 1 stycznia za-
kład pracy wypłacał zasiłki pracownikom, 
a ze względu na stan zatrudnienia w nowym 
roku kalendarzowym stracił prawo do ich wy-
płaty, wówczas od 1 stycznia powinien prze-

Tabela 2. Osoby uwzględniane (nieuwzględniane) w liczbie ubezpieczonych

Kogo uwzględniać Kogo pomijać

 ● pracowników bez względu na wymiar cza-
su pracy,

 ● młodocianych (uczniów),
 ● osoby wykonujące pracę na podstawie 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosu-
je się przepisy dotyczące zlecenia, oraz oso-
by z nimi współpracujące,

 ● osoby wykonujące pracę nakładczą,
 ● osoby prowadzące działalność pozarolni-

czą oraz osoby z nimi współpracujące.

 ● osoby przebywające na urlopach wycho-
wawczych i bezpłatnych,

 ● duchownych podlegających ubezpieczeniu 
chorobowemu.

stan 
zatrudnienia

rok 
kalendarzowy



Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych

40 | www.pgp.infor.pl

kazać wypłatę zasiłku do ZUS właściwego 
według siedziby płatnika składek.

Termin wypłaty zasiłku

Płatnicy składek zgłaszający do ubezpiecze-
nia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych 
powinni wypłacać zasiłki chorobowe w termi-
nach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń lub 
dochodów. Jeżeli do wypłaty zasiłku upraw-
niony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
wypłata zasiłku powinna nastąpić na bieżąco 
po stwierdzeniu uprawnień do wypłaty. Zasił-
ki te wypłaca się nie później niż w ciągu 30 
dni od daty złożenia dokumentów niezbęd-
nych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Pracodawcy wypłacający wynagrodzenie 
za pracę raz w miesiącu, wypłaty wynagro-
dzenia powinni dokonywać z dołu w stałym 
i ustalonym wcześniej terminie, niezwłocznie 
po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie póź-
niej jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni na-
stępnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 
i 86 Kodeksu pracy). W tym samym terminie 
pracodawca będący płatnikiem zasiłków po-
winien wypłacać uprawnionym zasiłki. Powi-
nien je wypłacić nie później jednak niż w cią-
gu 30 dni od daty wpływu do pracodawcy 
wszystkich dokumentów niezbędnych do 
stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Przekroczenie przez płatnika składek ter-
minu wypłaty powoduje konsekwencje finan-
sowe. Jeżeli płatnik nie wypłacił zasiłku 
w terminie, jest zobowiązany do wypłaty od-
setek od tego zasiłku w wysokości i na zasa-
dach określonych w ustawie o systemie ubez-
pieczeń społecznych.

Jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do 
wypłaty zasiłków, to powinien (niezwłocz-
nie) przekazać do jednostki ZUS, właściwej 
ze względu na siedzibę firmy, dokumenty 
niezbędne do wypłaty pracownikowi zasiłku 
chorobowego.

Wypłata zasiłków przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 
zasiłki niezwłocznie po ustaleniu do nich 
prawa. Przy tym – podobnie jak w przypad-
ku płatników składek – zasiłki te ZUS wypła-
ca nie późnej niż w ciągu 30 dni od daty 
złożenia dokumentów niezbędnych do 
stwierdzenia uprawnień do zasiłków. W tym 
terminie ZUS powinien zarówno ustalić pra-
wo do danego zasiłku, jak i dokonać jego 
wypłaty.

Termin na wypłatę zasiłku wynosi 30 dni, li-
cząc od następnego dnia po dacie wpływu do-
kumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku.

■ ZAPAMIĘTAJ
Niewypłacenie zasiłku chorobowego przez 
płatnika składek lub ZUS w terminie 30 dni 
od wpływu ostatniego dokumentu stwier-
dzającego uprawnienie do zasiłku skutkuje 
wypłaceniem zasiłku wraz z odsetkami za 
zwłokę.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zatrudniający 5 osób prze-
kazał 14 maja 2013 r. do ZUS wypłatę 
zasiłku chorobowego dla pracownika 
począwszy od 15. dnia niezdolności do 
pracy, tj. od 5 do 12 maja 2013 r. Ustala-
jąc uprawnienie pracownika do zasiłku 
chorobowego, ZUS odesłał pracodawcy 
zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 
w celu jego uzupełnienia o prawidłowy 
okres wynagrodzenia przyjmowanego 
do ustalenia podstawy wymiaru zasił-
ku. Uzupełnione zaświadczenie zakład 
dostarczył do ZUS 20 maja 2013 r. Ter-
min na załatwienie sprawy liczony jest 
od następnego dnia po dacie wpły-
wu uzupełnionego zaświadczenia Z-3, 
tj. od 21 maja i upływa 19 czerwca.

Jeżeli złożenie wszystkich dokumentów 
niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku 
ma miejsce przed upływem okresu, za który 
zasiłek przysługuje, to termin 30 dni jest li-
czony od następnego dnia po okresie, za któ-
ry zasiłek przysługuje.

PRZYKŁAD

Pracodawca nieuprawniony do wypłaty 
zasiłku chorobowego przedłożył 6 maja 
2013 r. w ZUS kolejne zwolnienie lekar-
skie pracownika na okres od 5 do 
26 maja. W związku z tym, że zwolnie-
nie lekarskie pracownika zostało złożo-
ne przed upływem okresu, za który zasi-
łek przysługuje, termin 30 dni na 
dokonanie wypłaty jest liczony od 
27 maja, tj. od następnego dnia po okre-
sie, za który zasiłek przysługuje, i upły-
wa 25 czerwca.

dochody

ustalenie 
prawa 
do zasiłku
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W przypadku złożenia wszystkich doku-
mentów niezbędnych do ustalenia prawa do 
zasiłku przed upływem okresu, za który zasi-
łek przysługuje, gdy okres niezdolności do 
pracy przypada na przełomie miesięcy, ter-
min 30 dni na wypłatę zasiłku za część okresu 
niezdolności do pracy przypadającej do koń-
ca miesiąca liczy się od następnego dnia po 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za 
który zasiłek przysługuje.

PRZYKŁAD

Pracodawca przedłożył w ZUS 
24 kwietnia 2013 r. zaświadczenie le-
karskie pracownika na okres od 
19 kwietnia do 13 maja 2013 r. 
W związku z tym, że zwolnienie lekar-
skie przypada na przełomie miesięcy, 
termin 30 dni na dokonanie wypłaty 
zasiłku chorobowego za okres od 19 do 
30 kwietnia jest liczony od 1 maja, tj. od 
następnego dnia po ostatnim dniu mie-
siąca kalendarzowego, za który zasiłek 
przysługuje, i upływa 30 maja 2013 r. 
Termin na wypłatę zasiłku chorobowe-
go od 1 do 13 maja jest liczony od nas-
tępnego dnia po okresie, za który zasi-
łek przysługuje, tj. od 14 maja i upływa 
12 czerwca.

Jeżeli ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowe-
go w terminie, wówczas jest zobowiązany do 
wypłaty odsetek od tego świadczenia w wy-
sokości odsetek ustawowych określonych 
przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to 
przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub 
wypłaceniu świadczenia jest następstwem 
okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpo-
wiedzialności. Odsetki liczy się od dnia na-
stępnego po dniu, w którym upływa termin 
wypłaty zasiłku, do dnia zapłaty łącznie 
z tym dniem, za każdy dzień zwłoki. Jeżeli 
zasiłek został wypłacony za pośrednictwem 
poczty lub na rachunek bankowy, za dzień 
wypłaty tego zasiłku uważa się dzień przeka-
zania należności na pocztę lub do banku. Od-
setki za zwłokę oblicza się według następują-
cego wzoru:

kwota zasiłku × liczba dni, 
za które należne są odsetki ×
× stopa procentowa odsetek

365 dni

Od 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe 
wynoszą 13% w stosunku rocznym.

PRZYKŁAD

5 kwietnia 2013 r. pracodawca przedło-
żył w ZUS niezbędną dokumentację do 
wypłaty zasiłku chorobowego dla pra-
cownika za okres od 19 marca do 
2 kwietnia. 20 maja ZUS dokonał wy-
płaty zasiłku chorobowego w wysokości 
1024 zł za pośrednictwem poczty. Ter-
min 30 dni na dokonanie wypłaty należ-
nego zasiłku chorobowego jest liczony 
od następnego dnia po dacie wpływu 
dokumentacji, tj. od 6 kwietnia i upły-
nął 5 maja. W związku z dokonaniem 
wypłaty zasiłku po terminie ZUS jest 
zobowiązany do wypłaty odsetek za 
15 dni (tj. od 6 do 20 maja) w wysoko-
ści 5,47 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
(1024 zł × 15 dni x 13%) : 365 dni = 
= 5,47 zł.

Osoby uprawnione 
do pobrania 
zasiłku chorobowego

Płatnik zasiłku wypłaca zasiłek chorobowy 
osobie, której zasiłek przysługuje. Ponadto 
zasiłek może być wypłacony osobie upoważ-
nionej przez ubezpieczonego albo osobie, do 
której rąk wypłacane jest wynagrodzenie lub 
dochód ubezpieczonego.

Jeżeli przed podjęciem przez pracownika 
należnego zasiłku nastąpi jego zgon, świad-
czenie to wypłaca się jako prawa majątkowe 
osobom upoważnionym do podjęcia wyna-
grodzenia lub dochodu pracownika. Prawa 
majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po 
śmierci pracownika w równych częściach na 
małżonka oraz osoby spełniające warunki do 
uzyskania renty rodzinnej. W razie braku ta-
kich osób niewypłacone świadczenia za okres 
do daty zgonu wchodzą do spadku i mogą być 
zrealizowane na podstawie wyroku sądu. 
Pracodawca lub ZUS będzie wtedy zobowią-
zany wypłacić należne świadczenia po byłym 
pracowniku jego spadkobiercom w takich 
częściach, jakie wynikają z dziedziczenia 
ustawowego.

Śmierć pracownika przed podjęciem należ-
nego mu zasiłku nie powoduje zmiany cha-
rakteru prawnego tego świadczenia pienięż-
nego. Oznacza to, że świadczenie pieniężne 
za czas choroby należne po zmarłym pracow-
niku osobie do tego uprawnionej traktuje się 
jak zasiłek. W taki sposób należy go wykazać 

odsetki

śmierć 
pracownika
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i rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych do ZUS. Oznacza to, że 
w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA 
jako osobę, za którą przysługuje świadczenie, 
płatnik składek powinien wykazać zmarłego 
pracownika oraz okres, za który przysługuje 
świadczenie, liczbę dni i kwotę wypłaconego 
świadczenia. Płatnik ma także prawo do po-
mniejszenia należnych składek na ubezpie-
czenia społeczne o kwotę zasiłku chorobowe-
go wypłaconego osobie, która nabyła prawo 
do tego zasiłku.

Nienależnie pobrane 
świadczenia

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń 
uważa się:

 ● świadczenia wypłacone mimo zaistnienia 
okoliczności powodujących ustanie prawa 
do świadczeń albo wstrzymanie ich wypła-
ty w całości lub w części, jeżeli osoba po-
bierająca świadczenie była pouczona o bra-
ku prawa do jego pobierania,

 ● świadczenia przyznane lub wypłacone na 
podstawie nieprawdziwych zeznań lub fał-
szywych dokumentów albo w innych przy-
padkach świadomego wprowadzenia 
w błąd organu wypłacającego świadczenie 
przez osobę pobierającą świadczenie.
Osoba, która pobrała nienależne świadcze-

nie, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości i na zasadach okre-
ślonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki 
nie będą pobierane wówczas, gdy pracownik 
powiadomił płatnika zasiłku o okoliczno-
ściach powodujących ustanie prawa do świad-
czeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo 
to dane świadczenie było nadal wypłacane.

W przypadku gdy pracownik pobrał niena-
leżne świadczenie w wyniku przekazania 
przez płatnika składek lub inny podmiot nie-
prawdziwych danych, mających wpływ na pra-
wo do świadczeń lub na ich wysokość, obowią-
zek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami 
obciąża płatnika składek lub ten podmiot.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnił od 1 marca 
2013 r. 19-letnią pracownicę na umowę 
o pracę. Od 1 maja 2013 r. pracownica 
przedłożyła zwolnienie lekarskie i cho-
ruje nieprzerwanie do 30 czerwca 2013 r.

Wypłatę zasiłku chorobowego od 34. dnia 
orzeczonej niezdolności do pracy, tj. od 
3 czerwca, pracodawca przekazał do 
ZUS, gdyż nie był uprawniony do wypła-
ty zasiłku chorobowego. W związku 
z krótkim okresem zatrudnienia ZUS 
przeprowadził kontrolę płatnika składek. 
W wyniku kontroli ZUS ustalił, że praco-
dawca podpisał pozorną umowę o pracę 
(nie udokumentował świadczenia pracy 
przez pracownicę w okresie od 1 marca 
do 30 kwietnia 2013 r.). W tej sytuacji 
ZUS wydał decyzję wyłączającą pracow-
nicę z ubezpieczenia społecznego. Ponie-
waż do czasu wydania tej decyzji ZUS 
wypłacił zasiłek chorobowy za okres 
od 3 do 30 czerwca 2013 r. w wyniku po-
dania przez płatnika nieprawdziwych 
danych, obowiązek zwrotu wypłaconego 
zasiłku chorobowego wraz z odsetkami 
obciąża płatnika składek.

Decyzja ZUS w sprawie zwrotu bezpod-
stawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł 
wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Jest to podstawa do wszczę-
cia postępowania egzekucyjnego przez organ 
egzekucyjny.

Kwoty należności z tytułu niesłusznie po-
branych świadczeń ulegają przedawnieniu po 
upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnie-
nia się decyzji ustalającej należność.

Nienależnie pobranych świadczeń można do-
chodzić za ostatnie 3 lata. Jeżeli osoba pobiera-
jąca świadczenie zawiadomiła podmiot wypła-
cający te świadczenia o zajściu okoliczności 
powodujących ustanie prawa do świadczeń 
albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świad-
czenia były nadal wypłacane, można żądać 
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 
okres nie dłuższy niż za ostatnie 12 miesięcy.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione 
okoliczności lub kwota nienależnie pobra-
nych świadczeń nie przewyższa kosztów upo-
mnienia w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, to ZUS może odstąpić od żą-
dania zwrotu nienależnie pobranych świad-
czeń w całości lub w części, odroczyć termin 
ich płatności albo rozłożyć je na raty.

Należności 
podlegające potrąceniom

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpie-
czenia chorobowego dokonuje się na zasa-
dach określonych w przepisach o emerytu-

świadczenie

kwota 
należności
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rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Potrącenia z zasiłku chorobo-
wego dokonuje pracodawca, a w przypadku 
płatników, którzy nie są zobowiązani do wy-
płaty zasiłków – ZUS.

Do świadczeń bezegzekucyjnych, podlega-
jących potrąceniu z przysługującego pracow-
nikowi świadczenia chorobowego, należą:

 ● kwoty świadczeń z tytułu pozostawania 
bez pracy (zasiłek dla bezrobotnych, doda-
tek szkoleniowy, stypendium albo inne 
świadczenie z tytułu pozostawania bez 
pracy) wypłaconych za okres, za który zo-
stał przyznany zasiłek chorobowy lub 
świadczenie rehabilitacyjne – do wysoko-
ści 50% kwoty zasiłku,

 ● kwoty nienależnie pobranych świadczeń 
wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie 
– do wysokości 50% kwoty zasiłku,

 ● należności alimentacyjne potrącane na 
wniosek wierzyciela na podstawie przedło-
żonego przez niego tytułu wykonawczego 
– do wysokości 60% kwoty zasiłku, a jeżeli 
należności te mają być potrącane na rzecz 
kilku wierzycieli, a łączna suma, która 
może być potrącana, nie wystarcza na peł-
ne pokrycie tych roszczeń, potrącenia usta-
la się proporcjonalnie do wysokości udzia-
łu każdej z tych należności w łącznej sumie 
należności określonych w tytułach wyko-
nawczych.
W przypadku zbiegu potrąceń na rzecz róż-

nych rodzajów należności potrącenia są do-
konywane według podanej wyżej kolejności, 
z tym że łącznie nie mogą one przekraczać:

 ● 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń 
występują należności alimentacyjne,

 ● 50% kwoty zasiłku w pozostałych przypad-
kach.
Jeżeli nastąpi zbieg egzekucji należności 

innych niż alimentacyjne z bezegzekucyjnym 
potrąceniem należności, potrącenia i egzeku-
cja łącznie nie mogą przekroczyć:

 ● 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń 
występują należności alimentacyjne,

 ● 50% kwoty zasiłku w pozostałych przypad-
kach.
Jeżeli pracownik otrzyma świadczenie za 

okres wsteczny, to można potrącić na za-
spokojenie wyżej wymienionych należności 
całą kwotę świadczenia wypłaconego za ten 
okres.

Przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum 
ustalonych na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie należności alimentacyjnych 
wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 
oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów 
wykonawczych na zaspokojenie należności 

innych niż alimentacyjne, ustala się kwotę 
wolną od potrąceń i egzekucji.

Jest to część kwoty świadczenia nieobjęta 
egzekucją (potrąceniami) i stanowi ona do-
datkowe zabezpieczenie dla osób pobierają-
cych świadczenia. Kwota wolna od potrąceń 
jest obliczana procentowo od aktualnie obo-
wiązującej najniższej emerytury. Od 1 mar-
ca 2013 r. najniższa emerytura wynosi 
831,15 zł, a kwoty wolne od potrąceń:

 ● 415,58 zł, tj. 50% kwoty najniższej emery-
tury – na należności alimentacyjne,

 ● 498,69 zł, tj. 60% kwoty najniższej emery-
tury – na inne należności.
Wysokość części świadczenia podlegające-

go potrąceniom i egzekucji należy ustalić od 
kwoty świadczenia przed odliczeniem mie-
sięcznej zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych.

Jeżeli potrącenie jest dokonywane ze 
świadczenia przysługującego za część miesią-
ca, kwotę wolną od potrąceń należy obliczyć 
proporcjonalnie do liczby dni, za które w da-
nym miesiącu pracownikowi przysługuje za-
siłek chorobowy.

Kwotę wolną od potrąceń należy ustalić 
dzieląc 50% lub 60% najniższej emerytury 
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni pobierania 
świadczenia w danym miesiącu; nie ma zna-
czenia, czy miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni ka-
lendarzowych.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zatrudniający 10 osób 
przekazał wypłatę zasiłku chorobowego 
dla 54-letniego pracownika do ZUS. 
Pracownik ma prawo do zasiłku choro-
bowego płatnego z ZUS od 19 kwietnia 
do 30 maja 2013 r. ZUS otrzymał we-
zwanie do dokonywania potrąceń ali-
mentacyjnych z zasiłku chorobowego 
pracownika na łączną kwotę 12 153 zł. 
Podstawa naliczenia zasiłku chorobo-
wego po potrąceniu składek (13,71%) 
wynosi 2269,43 zł. W związku z otrzy-
manym wezwaniem do dokonywania 
potrąceń alimentów ZUS może z przy-
sługującego pracownikowi zasiłku cho-
robowego potrącić nie więcej niż 60% 
kwoty świadczenia. Przed dokonaniem 
potrącenia należy ustalić kwotę wolną 
od potrąceń – jest to kwota zasiłku w czę-
ści odpowiadającej 50% najniższej eme-
rytury, tj. 415,58 zł (831,15 zł x 50%).

zasiłek 
dla bezrobotnych

kwota 
wolna 
od potrąceń
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Jeżeli zasiłek przysługuje za część mie-
siąca, kwotę wolną od potrąceń należy 
ustalić proporcjonalnie do okresu, za 
jaki przysługuje prawo do zasiłku cho-
robowego.
ZUS rozpoczął wypłacanie zasiłku cho-
robowego pracownikowi 17 maja 
2013 r., w związku z tym, dokonując po-
trącenia alimentacyjnego w kwietniu, 
kwotę wolną od potrąceń musi zmniej-
szyć odpowiednio do okresu, za jaki 
pracownik otrzyma zasiłek.
Kwota potrącenia w kwietniu będzie 
wyliczona w następujący sposób:
●  wysokość zasiłku chorobowego 

w kwietniu:
2269,43 zł × 80% = 1815,54 zł
1815,54 zł : 30 dni = 60,52 zł
60,52 zł × 12 dni zasiłku chorobowe-
go = 726,24 zł

●  maksymalna kwota potrącenia:
726,24 zł × 60% = 435,74 zł

●  kwotę wolną od potrąceń należy 
zmniejszyć odpowiednio do okresu, 
za jaki pracownik otrzyma zasiłek:
415,58 zł (50% najniższej emerytu-
ry) : 30 dni = 13,85 zł
13,85 zł × 12 dni zasiłku = 166,20 zł

●  z zasiłku należy potrącić zaliczkę na 
podatek dochodowy:
(726 zł × 18%) – 46,33 zł = 84,35 zł, 
po zaokrągleniu 84 zł,

Po odliczeniu zaliczki na podatek do-
chodowy i kwoty wolnej od potrąceń za-
siłek wynosi:
726,24 zł (kwota zasiłku) – 84 zł (za-
liczka na podatek) – 166,20 zł (kwota 
wolna od potrąceń) = 476,04 zł.
Wyliczona kwota wolna od potrąceń 
476,04 zł jest wyższa od 60% dopusz-
czalnego potrącenia z zasiłku chorobo-
wego, tj. od kwoty 435,74 zł, dlatego 
w kwietniu ZUS może potrącić kwotę 
435,74 zł.
Zasiłek chorobowy za maj 2013 r. wyno-
si 80% podstawy wymiaru i przysługuje 
pracownikowi w wysokości:
●  2269,43 zł x 80% = 1815,54 zł
●  1815,54 zł : 30 dni = 60,52 zł
●  60,52 zł x 30 dni zasiłku chorobowe-

go = 1815,60 zł.
ZUS ma obowiązek dokonać potrącenia 
alimentacyjnego, dlatego może zająć 
60% kwoty zasiłku przysługującego 
pracownikowi (1815,60 zł × 60% = 
= 1089,36 zł). Przed potrąceniem 

należy uwzględnić kwotę zasiłku wolną 
od potrąceń, która wynosi 50% najniż-
szej emerytury, tj. 415,58 zł.
Z kwoty zasiłku chorobowego przed do-
konaniem potrącenia zostanie odliczo-
na zaliczka na podatek dochodowy 
(1816 x 18%) – 46,33 zł = 280,55 zł, po 
zaokrągleniu 281 zł.
Zasiłek po odliczeniu zaliczki na poda-
tek dochodowy i kwoty wolnej od potrą-
ceń wynosi:
1815,60 zł (świadczenie brutto) – 281 zł 
(podatek) – 415,58 zł (kwota wolna od 
potrąceń) = 1119,02 zł.
Kwota 1119,02 zł jest wyższa od 60% 
wysokości zasiłku chorobowego, dlate-
go w maju ZUS może z przysługującego 
pracownikowi zasiłku chorobowego do-
konać potrącenia alimentacyjnego 
w kwocie 1089,36 zł. Za maj pracownik 
otrzyma zasiłek chorobowy w wysoko-
ści brutto 726,24 zł (1815,60 zł zasiłek 
za cały miesiąc – 1089,36 zł maksymal-
na kwota potrącenia).

Kwotę zasiłku podlegającą egzekucji ZUS 
pozostawia w depozycie do czasu rozstrzy-
gnięcia przez organ egzekucyjny podziału 
wyegzekwowanej należności, jeżeli okaże się, 
że łączna kwota, jaką można potrącić z zasił-
ku, nie wystarcza na pokrycie wszystkich na-
leżności, gdyż jednocześnie z zasiłku mają 
być dokonywane potrącenia należności na 
podstawie tytułów wykonawczych na rzecz 
więcej niż jednego wierzyciela na zaspokoje-
nie należności:

 ● alimentacyjnych,
 ● innych niż alimentacyjne,
 ● w przypadku gdy z zasiłku dokonywane 

jest także bezegzekucyjne potrącanie na-
leżności alimentacyjnych na wniosek wie-
rzyciela na podstawie przedłożonego przez 
niego tytułu wykonawczego.

Przejęcie wypłaty świadczeń 
od płatnika składek

Niewywiązywanie się przez płatników skła-
dek z obowiązku wypłaty świadczeń wynika 
najczęściej z trudności finansowych płatnika 
składek, przedłużającego się postępowania 
upadłościowego albo z innych przyczyn. 
W tych przypadkach zarówno sam pracow-
nik, jak i płatnik składek na ubezpieczenie 
chorobowe mogą wystąpić do ZUS z wnio-
skiem o ustalenie uprawnień do zasiłku. 

postępowanie 
upadłościowe
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W uzasadnionych przypadkach dyrektor od-
działu ZUS może podjąć decyzję o przejęciu 
przez ZUS wypłaty świadczeń od płatnika 
składek. Podjęcie takiej decyzji zawsze jest 
poprzedzane wnikliwym postępowaniem wy-
jaśniającym, którego celem jest ocena możli-
wości finansowych płatnika składek oraz 
ustalenie stanu faktycznego, w szczególności 
okresów, za które świadczenia nie zostały wy-
płacone. W razie braku innych możliwości 
zrealizowania roszczeń pracowników ZUS 
rozpatruje wniosek o przejęcie wypłat w dro-
dze decyzji. W przypadku przejęcia wypłaty 
przez ZUS nie jest on zobowiązany do wypła-
ty odsetek za opóźnienie w wypłacie świad-
czeń, gdy takie opóźnienie jest następstwem 
okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpo-
wiedzialności. O tym fakcie ZUS informuje 
w wydanej decyzji, wskazując, że o wypłatę 
odsetek pracownik może wystąpić do płatni-
ka składek.

Ustalenie wysokości zasiłku jest uzależnio-
ne od zgromadzonej dokumentacji. Jeżeli 
prawo do zasiłku oraz wymiar czasu pracy 
pracownika są bezsporne, ale nie ma możli-
wości uzyskania dokumentów zawierających 
dane do obliczenia podstawy wymiaru zasił-
ku, podstawę tę stanowi odpowiednia kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
W przypadku gdy w późniejszym terminie zo-
stanie udokumentowana wyższa podstawa 
wymiaru zasiłku, to zostanie ona przeliczona 
i pracownik otrzyma wyrównanie zasiłku.

Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, kiedy 
płatnik nie wypłacił pracownikom zasiłków 
chorobowych, ale wykazał je w imiennych ra-
portach miesięcznych (ZUS RSA) i rozliczył 
w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), wów-
czas ZUS po dokonaniu wypłaty należnych 
świadczeń pracownikowi zobowiąże płatnika 
do złożenia dokumentów rozliczeniowych ko-
rygujących oraz do dopłaty składek na ubezpie-
czenia społeczne wraz z odsetkami za zwłokę.

Przedawnienie roszczeń 
o zasiłek chorobowy

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego 
przedawnia się po upływie 6 miesięcy od 
ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przy-
sługiwał. Po tym terminie roszczenie o zasi-
łek ulega przedawnieniu.

Jeżeli się zdarzy, że osoba uprawniona do 
zasiłku, z różnych niezależnych od niej przy-
czyn, nie miała możliwości wystąpienia 
z wnioskiem o wypłatę świadczenia, to ter-
min 6 miesięcy należy liczyć od dnia, w któ-

rym ustała przyczyna uniemożliwiająca zgło-
szenie roszczenia.

Roszczenie o wypłatę należnego zasiłku cho-
robowego przysługuje również osobom, które 
nie otrzymały zasiłku w ogóle lub otrzymały 
go w zaniżonej wysokości, w wyniku błędu 
płatnika składek albo ZUS. Oznacza to, że 
ubezpieczony ma możliwość wniesienia rosz-
czenia o zasiłek, jeżeli płatnik zasiłku popełnił 
błąd polegający na nieprawidłowym rozstrzy-
gnięciu kwestii prawa do zasiłku i jego wyso-
kości, jak również na nieprawidłowym działa-
niu w zakresie wypłacania zasiłku. Termin 
tego roszczenia przedawnia się po upływie 
3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasi-
łek przysługuje. W przypadku wystąpienia 
pracownika z wnioskiem o przeliczenie należ-
nego zasiłku chorobowego, przeliczeniu pod-
legają zasiłki za okres 3 lat liczony od daty wy-
stąpienia z wnioskiem w tej sprawie. Płatnik 
zasiłku ma obowiązek na nowo ustalić zasiłek, 
jeżeli choćby ostatni dzień okresu, za który ten 
zasiłek przysługuje, mieści się w tak liczonym 
3-letnim okresie. Wówczas wypłaty wyrówna-
nia dokonuje się za cały nieprzerwany okres 
pobierania zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik firmy spedycyjnej zatrudnia-
jącej 23 osoby, w okresie od 5 lutego do 
29 marca 2010 r. przebywał na zwolnie-
niu lekarskim w związku z chorobą. 
Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie 
za czas choroby i zasiłek chorobowy. 
6 lutego 2013 r. pracownik zwrócił się 
do firmy z wnioskiem o ponowne usta-
lenie podstawy wymiaru wynagrodze-
nia i zasiłku chorobowego z uwzględ-
nieniem dodatku za nadgodziny, które 
zgodnie z posiadaną wiedzą pracowni-
ka nie zostały uwzględnione w podsta-
wie wymiaru. 3-letni okres przedaw-
nienia liczony od daty wystąpienia 
z wnioskiem obejmuje okres od 6 lutego 
2010 r. do 6 lutego 2013 r. W tym okre-
sie mieści się okres zasiłku przysługują-
cego nieprzerwanie od 5 lutego do 
29 marca 2010 r., dlatego roszczenie 
o przeliczenie podstawy wymiaru zasił-
ku za ten okres nie uległo przedawnie-
niu. W związku z tym pracodawca ma 
obowiązek ponownie ustalić podstawę 
wymiaru zasiłku przysługującego za 
okres od 5 lutego do 29 marca 2010 r.

ustalenie 
stanu 

faktycznego

wyrównanie
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Odwołanie od decyzji

Pracownik, który nie spełnia warunków do 
przyznania zasiłku chorobowego albo traci 
do niego prawo, jest o tym informowany 
przez płatnika świadczeń, gdyż pracodawca 
nie jest uprawniony do wydawania decyzji 
zarówno odmownej, jak i przyznającej prawo 
do zasiłku chorobowego. Pracownik, który 
uważa, że zostały naruszone jego uprawnie-
nia w zakresie prawa do zasiłku chorobowe-
go, może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji. 
O wydanie decyzji może do ZUS wystąpić 
również płatnik składek wypłacający zasiłek 
chorobowy.

PRZYKŁAD

Pracownik choruje nieprzerwanie od 
3 kwietnia 2013 r. Kolejne zwolnienie 
lekarskie przedłożył na okres od 6 do 
16 maja 2013 r. 13 maja zakład pracy 
przeprowadził kontrolę wykorzystywa-
nia zwolnienia lekarskiego. W dniu 
przeprowadzonej kontroli nie zastano 
pracownika w domu, jednak będąca 
w domu żona pracownika oświadczyła, 
że mąż z samego rana wyjechał do lasu 
ładować drzewo. Informacje te zostały 
zawarte w protokole pokontrolnym 
i podpisane przez żonę pracownika. 
W związku z tym, że zakład pracy nie 
posiada informacji o jednostce chorobo-
wej będącej przyczyną niezdolności do 
pracy, a tym samym nie wie, czy łado-
wanie drzewa w czasie orzeczonej nie-
zdolności do pracy jest prawidłowym 
wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego 
przez pracownika, zwrócił się do ZUS 
o wydanie decyzji w tej sprawie. ZUS po 
przeprowadzeniu postępowania wyja-
śniającego, gdzie m.in. zwrócił się o opi-
nię w tej sprawie do lekarza wystawiają-
cego zwolnienie lekarskie, wydał decyzją 
pozbawiającą pracownika prawa do za-
siłku chorobowego za cały okres orze-
czonej niezdolności do pracy w tym 
zwolnieniu, tj. od 6 do 16 maja. Jako po-
wód pozbawienia prawa do zasiłku po-
dano wykorzystywanie tego zwolnienia 
w sposób niezgodny z jego celem, wska-
zując jednocześnie przysługujące środki 
odwoławcze.

Od decyzji wydanej przez ZUS przysługuje 
odwołanie do sądu rejonowego – wydziału 

pracy i ubezpieczeń społecznych wskazane-
go w decyzji. Odwołanie należy wnieść na 
piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, któ-
ra wydała niekorzystną dla pracownika bądź 
zakładu decyzję, lub do protokołu sporzą-
dzonego przez tę jednostkę. Gdy odwołanie 
ma formę pisemną, można je złożyć w od-
dziale ZUS osobiście albo wysłać za pośred-
nictwem poczty. Termin na wniesienie od-
wołania wynosi jeden miesiąc od dnia 
doręczenia decyzji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Odwołanie od decyzji wydanej przez ZUS 
należy wnieść w terminie jednego miesiąca 
od dnia jej doręczenia.

Odwołanie złożone po terminie nie zosta-
nie rozpatrzone, chyba że przekroczenie tego 
terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przy-
czyn niezależnych od ubezpieczonego.

Każde odwołanie od decyzji ZUS powinno 
zawierać:

 ● oznaczenie sądu, do którego jest skiero-
wane,

 ● imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
ubezpieczonego lub jego przedstawiciela 
ustawowego albo pełnomocnika,

 ● oznaczenie numeru zaskarżonej decyzji 
ZUS,

 ● określenie żądania i uzasadnienie wniosku 
oraz stosowne dowody na poparcie przyto-
czonych okoliczności,

 ● podpis strony albo jej przedstawiciela usta-
wowego lub pełnomocnika,

 ● listę załączników.
Po otrzymaniu odwołania od decyzji od-

dział ZUS ma obowiązek ponownie prze-
analizować sprawę, której dotyczy ta decy-
zja. Jeżeli z analizy treści odwołania, 
przytoczonych przez ubezpieczonego argu-
mentów i dowodów będzie wynikało, że od-
wołanie jest zasadne, ZUS może uchylić lub 
zmienić zaskarżoną decyzję. Gdy ZUS uzna 
odwołanie w całości za słuszne, nie nadaje 
mu dalszego biegu. Wówczas sprawa jest 
rozpatrzona zgodnie z wnioskiem ubezpie-
czonego i nie ma potrzeby przekazywania 
jej do sądu. Jeśli natomiast okaże się, że od-
wołanie od decyzji jest słuszne tylko w czę-
ści, ZUS zmienia ją w tej części. Na ewentu-
alną zmianę albo uchylenie decyzji oddział 
ZUS ma 30 dni od dnia wniesienia odwo-
łania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione 
z opłat.

wydanie
 decyzji

odwołanie
od decyzji
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 4 ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa
1. Ubezpieczony nabywa prawo do za-
siłku chorobowego:
1)  po upływie 30 dni nieprzerwanego 

ubezpieczenia chorobowego – jeżeli 
podlega obowiązkowo temu ubez-
pieczeniu;

2)  po upływie 90 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego – jeżeli 
jest ubezpieczony dobrowolnie.

2. Do okresów ubezpieczenia chorobo-
wego, o których mowa w ust. 1, wlicza 
się poprzednie okresy ubezpieczenia 
chorobowego, jeżeli przerwa między 
nimi nie przekroczyła 30 dni lub była 
spowodowana urlopem wychowaw-
czym, urlopem bezpłatnym albo od- 

bywaniem czynnej służby wojskowej 
przez żołnierza niezawodowego.
3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia 
chorobowego prawo do zasiłku choro-
bowego przysługuje:
1)  absolwentom szkół lub szkół wyż-

szych, którzy zostali objęci ubezpie-
czeniem chorobowym lub przystąpi-
li do ubezpieczenia chorobowego 
w ciągu 90 dni od dnia ukończenia 
szkoły lub uzyskania dyplomu ukoń-
czenia studiów wyższych;

2)  jeżeli niezdolność do pracy spowo-
dowana została wypadkiem w dro-
dze do pracy lub z pracy;

3)  ubezpieczonym obowiązkowo, któ-
rzy mają wcześniejszy co najmniej 
10-letni okres obowiązkowego ubez-
pieczenia chorobowego;

4)  posłom i senatorom, którzy przystąpili 
do ubezpieczenia chorobowego w cią-
gu 90 dni od ukończenia kadencji.

VAT 2013  
– praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r.
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WESZŁY W ŻYCIE
7 czerwca 2013 r.
POSTĘPOWANIE CYWILNE
Rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z 19 kwiet nia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego trybu 
i sposobu doręczania pism sądo-
wych w postępowaniu cywilnym

Omawiane rozporządzenie zmienia 
treść rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z 12 października 2010 r. w spra-
wie szczegółowego trybu i sposobu dorę-
czania pism sądowych w postępowaniu 
cywilnym (Dz.U. nr 190, poz. 1277 
z późn. zm.).

W wyniku nowelizacji do rozporządze-
nia dodane zostały § 13a–13c. Przepisy te 
określają, że jeżeli warunki techniczne 
sądu wysyłającego oraz operatora na to 
pozwalają, formularz potwierdzenia od-
bioru ma postać elektroniczną i jest prze-
kazywany za pomocą systemu telein-
formatycznego służącego do obsługi 
elektronicznego formularza potwierdze-
nia odbioru sądu wysyłającego. W elek-
tronicznym formularzu potwierdzenia 
odbioru umieszcza się wszelkie wpisy, 
adnotacje i zaznaczenia, które zgodnie 
z rozporządzeniem podlegają umiesz-
czeniu na formularzu potwierdzenia od-
bioru oraz na stronie adresowej przesył-
ki. Odcisku datownika nie umieszcza się. 
Doręczający składa podpis elektroniczny. 
Do przesyłki, o której mowa wyżej, dołą-
cza się jeden formularz potwierdzenia 
odbioru przeznaczony dla żołnierza za-
sadniczej służby wojskowej, funkcjona-
riusza Policji, Służby Więziennej lub oso-
by pozbawionej wolności.

Odbierający przesyłkę potwierdza jej 
odbiór i datę otrzymania przesyłki 
w elektronicznym formularzu potwier-
dzenia odbioru za pomocą urządzenia 
umożliwiającego odwzorowanie pisma 
własnoręcznego, umieszczając czytelny 
podpis zawierający imię i nazwisko. 
W przypadku gdy dla odbierającego jest 
przeznaczona więcej niż jedna przesył-
ka, potwierdzenie odbioru i daty otrzy-
mania przesyłek może nastąpić przez 
jednokrotne umieszczenie podpisu od-
bierającego. W takim przypadku przyj-

muje się, że potwierdzenie odbioru zo-
stało dokonane w stosunku do każdej 
z przesyłek.

Oprogramowanie obsługujące urzą-
dzenie umożliwiające odwzorowanie 
pisma własnoręcznego oraz system te-
leinformatyczny obsługujący elektro-
niczny formularz potwierdzenia odbio-
ru zapewniają integralność danych 
zawartych w elektronicznym formula-
rzu potwierdzenia odbioru z podpisem 
własnoręcznym złożonym przez odbie-
rającego przesyłkę, w ten sposób, że są 
rozpoznawalne wszelkie zmiany tych 
danych dokonane po złożeniu podpisu.
Dz.U. z 2013 r., poz. 600

11 czerwca 2013 r.
BIOPALIWA
Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków, sposobu i trybu przyznawa-
nia dofinansowania na realizację 
działań związanych z wytwarza-
niem biokomponentów, biopaliw 
ciekłych lub innych paliw odna-
wialnych i wykorzystaniem ich 
w transporcie

Rozporządzenie zostało wydane na 
podstawie art. 37a ust. 3 ustawy 
z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 
nr 169, poz. 1199 z późn. zm.). Rozpo-
rządzenie określa szczegółowe warun-
ki, sposób i tryb przyznawania dofinan-
sowania:

 ● inwestycji w zakresie wytwarzania 
biokomponentów, biopaliw ciekłych 
lub innych paliw odnawialnych;

 ● transportu publicznego działającego 
w aglomeracjach miejskich, w uzdro-
wiskach, na obszarach chroniących 
środowisko naturalne, wykorzystu-
jącego biopaliwa ciekłe lub inne pali-
wa odnawialne w ilości co najmniej 
dwukrotnie wyższej od celów okre-
ślonych w Narodowym Celu Wskaź-
nikowym;

 ● badań związanych z opracowywa-
niem nowych rodzajów biopaliw cie-
kłych lub innych paliw odnawial-

nych, związanych z tym nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych, jak też 
wdrożeń eksploatacyjnych;

 ● programów edukacyjnych promują-
cych szerokie wykorzystanie biopaliw 
ciekłych lub innych paliw odnawial-
nych;

 ● promocji wytwarzania i wykorzysta-
nia biokomponentów i biopaliw cie-
kłych;

 ● pomocy dla wytwórców biokompo-
nentów oraz producentów paliw;

 ● opłat za parkowanie dla pojazdów 
zasilanych biopaliwami ciekłymi;

 ● zakupu nowych pojazdów zasilanych 
biopaliwami ciekłymi;

 ● wspierania ekologicznego trans-
portu.
Dofinansowanie jest przyznawane 

w formie dotacji celowej.
Dofinansowanie inwestycji w zakre-

sie wytwarzania biokomponentów, bio-
paliw ciekłych lub innych paliw odna-
wialnych może być przyznane:
1)  wytwórcy – z przeznaczeniem na re-

alizację działań inwestycyjnych w za-
kresie wytwarzania biokomponen-
tów;

2)  producentowi – z przeznaczeniem 
na realizację działań inwestycyj-
nych w zakresie wytwarzania bio-
paliw ciekłych lub innych paliw od-
nawialnych;

3)  rolnikowi – z przeznaczeniem na re-
alizację działań inwestycyjnych 
w zakresie wytwarzania biopaliw 
ciekłych na własny użytek.

Dofinansowanie, o którym mowa 
w pkt 1 i 2, stanowi pomoc de minimis 
zgodnie z przepisami rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grud nia 2006 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu do po-
mocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 
z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.). Dofi-
nansowanie to może być przyznane 
wnioskodawcy, jeżeli nie przekroczy 
50% wydatków kwalifikowalnych, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Dofinansowania, o którym mowa 
w pkt 1 i 2, nie przyznaje się po dniu 
31 grudnia 2013 r.
Dz.U. z 2013 r., poz. 609

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 1 LIPCA 2013 R.

✔ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres
Podstawa wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 
19,52%

Rentowe 
8%

Chorobowe 
2,45%

Od 1.01.2013 r. 2227,80 zł 434,87 zł 178,22 zł 54,58 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od pozio-
mu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
● ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 
z późn. zm.).

✔ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ 
PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOW-
NICZYCH

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki Podstawa prawna

9% podstawy wymiaru składki 
na  ubezpieczenia społeczne

Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, 
nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składka na Fundusz Pracy

Wysokość składki Podstawa prawna

2,45% podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, określonej w art. 104 ust. 1 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, 
poz. 415 z późn. zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2013 
z 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 
poz. 169)

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wysokość składki Podstawa prawna

0,10% podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, bez stosowania ograni-
czenia, o którym mowa w art. 19 
ust. 1 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2013 
z 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 
poz. 169)

✔ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwi-
dacji albo co do których ogłoszono upadłość.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony 
w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie 
utrudniającymi wykonywanie pracy.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywają-
cych na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełno-
sprawnymi zatrudnionych:
1)  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2)  przebywających na urlopach wychowawczych;
3)  nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo 

służby zastępczej;
4)  będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5)  nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilita-

cyjnego;
6)  przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia 

określają odrębne ustawy.
WYSOKOŚĆ WPŁATY
Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia 
i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapew-
niającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Obliczeń dokonuje się według wzoru:
Kz = 40,65% × Pw × (Zo × 6% – Zn)
gdzie:
Kz – kwota zobowiązania,
Pw – przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat,
Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przelicze-
niu na pełny etat.

Okres obowiązywania
Kwota 

przeciętnego 
wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.06.2013–31.08.2013 3740,05 zł Komunikat Prezesa GUS 
z 13 maja 2013 r.

1.03.2013–31.05.2013 3690,30 zł M.P. z 2013 r., poz. 88

1.01.2013–28.02.2013 3510,22 zł M.P. z 2012 r., poz. 842

UWAGA
Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, 
publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia 
z wpłat na PFRON wynosi 2%.
W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

● ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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