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dwutygodnik, papier – 24 numery

Wszystko o zmianach
w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2014 roku

UWAGA! Zmieniły się w 2014 r.:
   Oskładkowanie umów zlecenia 

i przychodów członków rad nadzorczych 
   Minimalne wynagrodzenie i jego pochodne 

   Składki ZUS dla przedsiębiorców 

Aby wiedzieć wszystko o zmianach
– zamów prenumeratę 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na rok 2014, 
w skład której wchodzą: 24 numery 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń (papier); 
6 książek z serii „Kodeks Kadr i Płac”; 7 dodatków 
z serii „Sposób na płace”; 4 dodatki z serii 
„Wskaźniki i stawki”; 3 dodatki budżetowe; 
3 dodatki z serii „Temat na życzenie”; 
praktyczne kartoniki z serii „Ściąga kadrowego” ; 
płyta CD z wideoszkoleniem dotyczącym zmian 
w przepisach prawa pracy.

ZA DARMO W ramach prenumeraty otrzymasz 
dodatki, książki, płytę CD

6 książek 
z serii „Kodeks Kadr i Płac”

płyta CD
z wideoszkoleniem

3 dodatki z serii 
„Temat na życzenie”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego” 

7 dodatków z serii 
„Sposób na płace”

3 dodatki z serii 
„Kadry i płace 

w sferze budżetowej”

4 dodatki z serii 
„Wskaźniki i stawki”

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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Już 25 marca 2014 r. przeczytasz o podatkach
Zaliczka 
przy robotach 
budowlanych

Faktura dokumentująca zaliczkę po-
winna być wystawiona nie później niż 
15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym ją otrzymano. Na-
tomiast wykonanie usługi budowlanej 
powinno być udokumentowane faktu-
rą wystawioną nie później niż 30. dnia 
od dnia wykonania usługi. W przypad-
ku gdy otrzymana przed wykonaniem 
usługi zaliczka nie pokryła całej na-
leżności, zapłata części należności po 
wykonaniu usługi (ta część należności 
nie będzie już stanowiła zaliczki) nie 
powoduje obowiązku podatkowego. 
Obowiązek podatkowy w odniesie-
niu do usługi budowlanej nieobjętej 
otrzymaną zaliczką powstanie z chwi-
lą upływu 30. dnia od dnia wykona-
nia usługi, chyba że przed tym dniem 
zostanie wystawiona na wykonaną 
usługę faktura – wówczas obowiązek 
podatkowy powstanie z chwilą wysta-
wienia faktury.

Gdzie zgłosić kasę 
do przeglądu

W celu dokonania przeglądu tech-
nicznego podatnicy muszą zgłosić 

kasę do podmiotu prowadzącego ser-
wis główny lub podmiotu prowadzą-
cego serwis kas. Za podmiot prowa-
dzący serwis główny uważa się:
■  producenta krajowego danego ty-

pu kasy prowadzącego jej serwis,
■  podmiot dokonujący wewnątrz-

wspólnotowego nabycia lub im-
portu danego typu kasy prowadzą-
cy jej serwis,

■  podmiot, któremu przekazano pro-
wadzenie serwisu kas na podsta-
wie umowy.
Z kolei podmiotem prowadzącym 

serwis kas jest przedsiębiorca prowa-
dzący działalność serwisu kas i posia-
dający autoryzację podmiotu prowa-
dzącego serwis główny.

Podstawa 
opodatkowania 
– schemat marży

Podstawą opodatkowania jest róż-
nica między wartością należności 
od nabywcy a kwotą do zapłaty na 
rzecz dostawcy. Warto więc zwrócić 
uwagę na to, co składa się na obie 
te wartości. Należy rozumieć je sze-
roko, tj. włączają one wszelkie kosz-
ty poboczne związane z transakcją, 
związane bezpośrednio ze sprzedażą 
lub zakupem, w tym koszty ubezpie-

czenia oraz transportu. Jak czyta-
my w wyroku NSA z 1 października 
2012 r. (sygn. akt I FSK 1360/2011): 
przez „kwotę nabycia”, w rozumieniu 
art. 120 ust. 4 ustawy, należy więc 
rozumieć: wszystkie składniki wyna-
grodzenia uzyskanego lub do uzyska-
nia przez dostawcę od podatnika-po-
średnika, włączając w to subwencje 
bezpośrednio związane z transakcją, 
podatki, cła, opłaty i należności oraz 
koszty dodatkowe, takie jak prowi-
zja, koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 12

Już wkrótce

Odsetki i kary umowne w praktyce 
NR 13  1–7 kwietnia 2014 r.

Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS
NR 14  8–14 kwietnia 2014 r.

Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem 
NR 15  15–21 kwietnia 2014 r.

W poprzednich numerach

Problemy księgowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 8  25 lutego – 3 marca 2014 r.

Jak zgodnie z prawem zwolnić pracownika
NR 9  4–10 marca 2014 r.

Zasiłki i świadczenia dla pracowników 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 10  11–17 marca 2014 r.



18–24 marca 2014 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  11  (825) 5

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Stan prawny na 18 marca 2014 r.

PRACA ZBIOROWA

Choroba pracownika powoduje istotne konsekwencje dla trwania 
i istnienia stosunku pracy. Przede wszystkim umowa o pracę może 
być rozwiązana bez wypowiedzenia bez winy pracownika, choć tu wy-
magany jest odpowiedni okres absencji. W przypadku pracowników, 
którzy pozostają w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, konieczne 
jest przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim, a następnie 
na świadczeniu rehabilitacyjnym łącznie przez 9 miesięcy. Poza tym 
konieczne jest uzupełnienie dokumentacji pracowniczej i zadbanie 
o informowanie o sytuacji pracownika ZUS. Istotne są również kom-
petencje pracodawcy do kontrolowania sposobu wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego i ewentualne sankcje, które pracodawca może 
zastosować, gdyby okazało się, że zwolnienie jest wykorzystywane 
niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Kolejny numer „Poradnika” poświęcony jest świadczeniom dla pra-
cownika związanym z absencją chorobową. Opisujemy sposób obli-
czania świadczeń, ich rodzaje, szczególne podstawy zatrudnienia, 
umowy kombinowane i cywilnoprawne. Całość poparta jest licznymi 
przykładami z praktyki.  

Zachęcamy do lektury. 

Wszystko 
o wynagrodzeniu 
chorobowym 
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Zasady wypłaty 
świadczeń chorobowych
Pracownicy, za których pracodawcy od-
prowadzają składki do ZUS, jeżeli nie 
mogą podjąć pracy ze względu na stan 
własnego zdrowia lub członka rodziny, 
w okresie czasowej niezdolności do pracy 
otrzymują świadczenia chorobowe. Są to:
■  wynagrodzenie za okres niezdolności 

do pracy – przewidziane w art. 92 k.p. 
oraz

■  zasiłek chorobowy, świadczenie reha-
bilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, ma-
cierzyński i opiekuńczy – wymienione 
w art. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa; dalej: ustawa zasił-
kowa.

Wynagrodzenie chorobowe

W przypadku pracowniczego ubezpiecze-
nia chorobowego, zgodnie z art. 92 k.p., pra-
cownik ma prawo do wynagrodzenia za okres 
niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
wypłacanego przez pracodawcę. Oprócz pra-
cowników prawo do wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy z powodu choroby 
mają także osoby:
■ wykonujące pracę nakładczą (§ 12 rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 
1975 r. w sprawie uprawnień pracowni-
czych osób wykonujących pracę nakładczą),

■ odbywające zastępczą służbę wojskową 
(art. 24 ustawy z 28 listopada 2003 r. 
o służbie zastępczej).
Wynagrodzenie to przysługuje przez okres 

33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Nato-
miast pracownicy w wieku powyżej 50. roku 
życia zachowują prawo do wynagrodzenia 
chorobowego przez okres 14 dni w ciągu roku. 
W tym przypadku niezdolność do pracy z po-
wodu choroby musi przypadać w następnych 
latach po roku kalendarzowym, w którym pra-
cownik ukończył 50. rok życia. Okres 33 lub 14 
dni ustala się, sumując poszczególne okresy 
niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, 
bez względu na to, jak długo trwały przerwy 
występujące między tymi okresami. Okresy 
niezdolności do pracy, za które pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie, zlicza się także, 

gdy pracownik był zatrudniony u jednego, 
dwóch czy u kilku pracodawców.

Gdy pracownik był zatrudniony u jednego, 
dwóch czy u kilku pracodawców, pracodawca 
ustala liczbę dni, za które pracownik otrzymał 
wynagrodzenie chorobowe w czasie zatrud-
nienia u poprzedniego pracodawcy, na podsta-
wie informacji podanych w świadectwie pracy.

Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego pra-
cownik podejmie dodatkowe zatrudnienie, 
do okresu 33/14 dni niezdolności, w których 
zachowuje prawo do wynagrodzenia, wliczo-
ne zostaną również okresy wypłaty tego wy-
nagrodzenia przed podjęciem dodatkowego 
zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Pracownik 26-letni zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy, w okresie od 
6 do 29 stycznia 2014 r. (24 dni) był nie-
zdolny do pracy z powodu choroby i za 
ten okres otrzymał wynagrodzenie zgod-
nie z art. 92 k.p. W trakcie roku od 6 lu-
tego 2014 r. pracownik podjął dodatko-
we zatrudnienie u innego pracodawcy 
na 1/8 etatu. W okresie od 27 lutego do 
16 marca 2014 r. otrzymał zwolnienie le-
karskie. Pracownik ten u obydwu praco-
dawców zachowuje prawo do wynagro-
dzenia chorobowego za pierwsze 9 dni, 
tj. od 27 lutego do 7 marca, a od 8 marca 
(tj. od 34. dnia niezdolności do pracy 
w tym roku) u obydwu pracodawców ma 
prawo do zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe 
na przełomie 
roku kalendarzowego

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy 
przypada na przełomie roku, a 31 grudnia pra-
cownik ma prawo do wynagrodzenia za czas 
choroby z uwagi na fakt, że w poprzednim roku 
kalendarzowym nie wykorzystał w całości za-
gwarantowanego przepisami Kodeksu pracy li-
mitu 33/14 dni, od 1 stycznia następnego roku 
kalendarzowego pracownikowi temu nadal 
przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas 

niezdolność
 do pracy

dodatkowe 
zatrudnienie
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choroby. W takim przypadku okres 33/14 dni li-
czony jest od 1 stycznia od początku.

PRZYKŁAD

Pracownik 36-letni zachorował po raz 
pierwszy w roku kalendarzowym od 29 li-
stopada 2013 r. i niezdolność ta trwała 
nieprzerwanie do 13 stycznia 2014 r. 
Za okres od 29 listopada do 31 grudnia 
2013 r. (33 dni) pracownik ma prawo do 
wynagrodzenia za czas choroby. Również 
od 1 do 13 stycznia 2014 r. pracownik za-
chowuje prawo do wynagrodzenia za czas 
choroby, gdyż 31 grudnia był uprawniony 
właśnie do tego świadczenia.

Jeżeli pracownik w roku kalendarzowym 
chorował dłużej niż trwa okres zachowa-
nia prawa do wynagrodzenia i wyczerpał 
33/14-dniowy okres prawa do wynagrodzenia 
chorobowego, a 31 grudnia przysługuje mu za-
siłek chorobowy, to od 1 stycznia następnego 
roku kalendarzowego pracownikowi temu na-
dal przysługuje zasiłek chorobowy za cały nie-
przerwany okres niezdolności do pracy aż do 
wyczerpania pełnego 182- lub 270-dniowego 
okresu zasiłkowego.

Dopiero wówczas, gdy po 1 stycznia nastąpi 
przerwa w niezdolności do pracy, a następnie 
po przerwie pracownik ponownie zachoruje, 
na płatniku będzie ciążył obowiązek wypłaty 
wynagrodzenia za czas choroby. W takim przy-
padku okres 33/14 dni będzie liczony, począw-
szy od pierwszego dnia niezdolności do pracy 
przypadającej po przerwie.

PRZYKŁAD

Pracownik 55-letni był nieprzerwanie 
niezdolny do pracy z powodu choroby od 
12 października 2013 r. do 31 stycznia 
2014 r. (112 dni). Pracownikowi temu 
przysługiwało wynagrodzenie chorobo-
we w 2013 r. za okres od 12 do 25 paź-
dziernika. Zasiłek chorobowy przysługi-
wał od 26 października 2013 r. do 
31 stycznia 2014 r. (gdyż 31 grudnia pra-
cownik był uprawniony do zasiłku choro-
bowego). Ponownie pracownik zachoro-
wał od 8 do 17 lutego 2014 r. W związku 
z tym, że w niezdolności do pracy po 
1 stycznia wystąpiła przerwa, a pracow-
nik nie wykorzystał w 2014 r. wynagro-

dzenia z art. 92 k.p. – od 8 lutego nabywa 
prawo do wynagrodzenia chorobowego 
aż do wyczerpania limitu 14 dni wynagro-
dzenia w tym roku kalendarzowym.

Zasiłek chorobowy

Za okres niezdolności do pracy z tytułu 
choroby trwającej łącznie dłużej niż odpo-
wiednio 33/14 dni w roku kalendarzowym, 
począwszy od 34/15 dnia tej niezdolności do 
pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek cho-
robowy finansowany ze środków Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (art. 92 § 4 k.p.). 
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu 
choroby, za którą przysługuje zasiłek choro-
bowy, traktowana jest niemożność wykony-
wania pracy w wyniku:
■ odosobnienia w związku z decyzją wydaną 

na podstawie przepisów o chorobach za-
kaźnych i zakażeniach;

■ przebywania w:
–  stacjonarnym zakładzie lecznictwa od-

wykowego w celu leczenia uzależnienia 
alkoholowego,

–  stacjonarnym zakładzie opieki zdrowot-
nej w celu leczenia uzależnienia od 
środków odurzających lub substancji 
psychotropowych;

■ poddania się niezbędnym badaniom lekar-
skim przewidzianym dla kandydatów na 
dawców komórek, tkanek i narządów.

Okres wyczekiwania

Ubezpieczeni, dla których ubezpieczenie 
chorobowe ma charakter obowiązkowy, naby-
wają prawo do zasiłku chorobowego po upły-
wie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 
chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasił-
kowej). Do okresów tych wlicza się również 
poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak 
i dobrowolnie, pod warunkiem że przerwa 
w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona od 6 lutego 
2014 r. zachorowała 17 lutego. Przed 
podjęciem tego zatrudnienia prowadziła 
działalność pozarolniczą od 1 stycznia

okres
 zasiłkowy

choroby 
zakaźne
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2009 r. do 31 stycznia 2014 r. i z tego ty-
tułu podlegała dobrowolnemu ubezpie-
czeniu chorobowemu. Ponieważ łączny 
okres ubezpieczenia chorobowego przed 
przerwą nieprzekraczającą 30 dni (trwa-
jącą 5 dni) od 1 stycznia 2009 r. do 
31 stycznia 2014 r. i po przerwie od 
6 stycznia 2014 r. wynosi ponad 30 dni, 
pracownica ma prawo do wynagrodze-
nia chorobowego od pierwszego dnia 
niezdolności do pracy. Przerwy 5-dnio-
wej od 1 do 5 lutego 2014 r. nie wlicza 
się do okresu ubezpieczenia.

Okres niezdolności do pracy z powodu choro-
by, za który pracownik nie otrzymał zasiłku 
chorobowego lub wynagrodzenia określonego 
w art. 92 k.p. z powodu nieposiadania wymaga-
nego okresu wyczekiwania, jest traktowany na 
równi z okresem ubezpieczenia chorobowego 
przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony od 1 grud-
nia 2013 r. Przed podjęciem pracy był 
zarejestrowany jako osoba bezrobotna 
z prawem do zasiłku. Ubezpieczony był 
niezdolny do pracy z powodu choroby od 
10 do 24 grudnia 2013 r., lecz nie miał 
prawa do wynagrodzenia chorobowego, 
gdyż nie posiadał wymaganego 30-dnio-
wego okresu ubezpieczenia chorobowe-
go. Pracownik ponownie stał się niezdol-
ny do pracy od 30 stycznia do 3 lutego 
2014 r. Z tytułu tej niezdolności do pracy 
pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie zgodnie z art. 92 k.p., ponieważ po-
zostawał w ubezpieczeniu chorobowym 
przez okres co najmniej 30 dni (był to 
okres 60 dni przed powstaniem niezdol-
ności do pracy). Okres poprzedniej nie-
zdolności do pracy, tj. od 10 do 24 grud-
nia 2013 r., za który pracownik nie 
otrzymał wynagrodzenia chorobowego 
z powodu braku wymaganego okresu 
ubezpieczenia, jest traktowany na równi 
z okresem ubezpieczenia chorobowego 
i podlega uwzględnieniu przy ustalaniu 
prawa do wynagrodzenia za czas choroby 
za kolejny okres niezdolności do pracy.

Do jednego okresu ubezpieczenia chorobo-
wego, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zasiłko-

wej, należy doliczyć także poprzednie okresy 
ubezpieczenia, mimo że przerwa między po-
szczególnymi okresami ubezpieczenia jest 
dłuższa niż 30 dni, ale była spowodowana:
■ urlopem bezpłatnym,
■ urlopem wychowawczym,
■ odbywaniem czynnej służby wojskowej 

przez żołnierza niezawodowego.
W określonych przypadkach prawo do zasiłku 

chorobowego przysługuje od pierwszego dnia 
ubezpieczenia chorobowego, czyli bez okresu 
wyczekiwania (art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej). 
Dotyczy to osób wymienionych w tabeli 1.

Zasiłek chorobowy 
po ustaniu ubezpieczenia

Uprawnienia ubezpieczonych do zasiłku cho-
robowego w związku z chorobą zostały rozsze-
rzone również na okres po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy 
przysługuje z tytułu niezdolności do pracy po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oso-
bie, która stała się niezdolna do pracy:
■ w czasie trwania tytułu ubezpieczenia 

i niezdolność ta trwa nieprzerwanie po 
jego ustaniu;

■ po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli nie-
zdolność do pracy powstała nie później niż 
w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpie-
czenia chorobowego i trwa nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni, przy czym niezdolność 
ta nie musi być orzeczona jednym zaświad-
czeniem lekarskim – zaświadczeń tych 
może być kilka, ale orzeczona niezdolność 
musi trwać bez żadnego dnia przerwy;

■ po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli nie-
zdolność trwa bez przerwy co najmniej 
30 dni i powstała nie później niż w ciągu 
3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia 
chorobowego – w razie:
–  choroby zakaźnej, której okres wylęga-

nia jest dłuższy niż 14 dni,
–  innej choroby, której objawy ujawniają 

się po okresie dłuższym niż 14 dni od jej 
początku (taką niezdolność do pracy le-
karz oznacza w zaświadczeniu lekar-
skim kodem literowym „E”)

–  art. 7 ustawy zasiłkowej.
Ubezpieczony, który był pracownikiem, oso-

bą wykonującą pracę nakładczą albo osobą od-
bywającą służbę zastępczą, po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia ma prawo do zasiłku chorobo-
wego, nawet jeżeli w tym roku kalendarzo-
wym nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu 
choroby bądź nie wykorzystał całego limitu 
z przysługujących 33/14 dni wynagrodzenia.

okres 
wyczekiwania

urlop 
wychowawczy
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Jeżeli pracownik zaczął chorować w trakcie 
urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego 
lub odbywania czynnej służby wojskowej przez 
żołnierza niezawodowego i równocześnie z za-
kończeniem przerwy w ubezpieczeniu ustanie 
także tytuł ubezpieczenia chorobowego – pra-
cownikowi po ustaniu zatrudnienia przysługu-
je prawo do zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywała na urlopie wy-
chowawczym przez 2 lata – do 28 lute-
go 2014 r. W związku z trudnościami 
finansowymi pracodawca zlikwidował 

działalność od 1 marca 2014 r. i 28 lute-
go 2014 r. rozwiązał z pracownicą umo-
wę o pracę. Pracownica stała się nie-
zdolna do pracy z powodu choroby 
i przedłożyła zwolnienie lekarskie od 
23 lutego do 8 marca 2014 r. Wynagro-
dzenie za czas choroby nie przysługuje 
za okres przypadający w czasie urlopu 
wychowawczego, tj. od 23 do 28 lutego 
2014 r. Natomiast od 1 do 8 marca 
2014 r. – po zakończeniu urlopu wycho-
wawczego i ustaniu zatrudnienia pra-
cownica ma prawo do zasiłku chorobowe-
go wypłacanego przez ZUS właściwy dla 
miejsca zamieszkania pracownicy.

Tabela 1. Osoby mające prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania
Wyszczególnienie Komentarz

Absolwenci szkoły lub szkoły 
wyższej, którzy zostali zatrud-
nieni lub przystąpili do ubez-
pieczenia chorobowego w ciągu 
90 dni od dnia ukończenia 
szkoły.

Data ukończenia szkoły podana jest w świadectwie lub jest to 
data uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (dzień 
złożenia egzaminu dyplomowego), natomiast w przypadku 
kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weteryna-
rii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem stu-
diów egzaminu, a kierunku farmacja – jest to data zaliczenia 
ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki.

Ubezpieczeni, których niezdol-
ność do pracy powstała w wyni-
ku wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy.

Dowodem potwierdzającym tę okoliczność jest karta wy-
padku w drodze do pracy lub z pracy oraz ewentualnie za-
świadczenie lekarskie na zwykłym blankiecie o związku 
niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub 
z pracy, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych 
następstw wcześniej stwierdzonego wypadku.

Ubezpieczeni, którzy sprawowa-
li mandat posła lub senatora, 
jeżeli zostali objęci ubezpie-
czeniem chorobowym w ciągu 
90 dni od ukończenia kadencji.

Posłowie i senatorowie zgłoszeni są do obowiązkowych 
ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych, z kodem 0610 od 
dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego pra-
wa (art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 13 ust. 6 ustawy z 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Ubezpieczeni, którzy posiadają 
co najmniej 10-letni okres obo-
wiązkowego ubezpieczenia cho-
robowego.

Do okresu 10 lat ubezpieczenia wlicza się poprzednie okre-
sy bez względu na długość przerw między nimi. Nie musi 
to być okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Do okresu tego wlicza się:
■ okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu cho-

robowemu niezależnie od długości przerw między po-
szczególnymi okresami,

■ okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
przed 1 stycznia 1999 r., które uprawniały do świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa (z tytułu wykonywania działalności 
gospodarczej, umowy zlecenia)

– art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej oraz pkt 19 komenta-
rza ZUS do ustawy zasiłkowej.
Do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia cho-
robowego nie wlicza się okresu:
■ urlopu wychowawczego,
■ urlopu bezpłatnego,
■ pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabili-

tacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących 
po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

■ pozostawania bezrobotnym.

ustanie 
zatrudnienia
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Pracodawca upoważniony do wypłaty zasił-
ków dokonuje ich wypłaty jedynie za okres 
niezdolności do pracy przypadającej w czasie 
trwania umowy o pracę. Wniosek o wypłatę 
zasiłku chorobowego za okres po ustaniu za-
trudnienia były pracownik powinien złożyć 
do ZUS właściwego dla miejsca swojego za-
mieszkania.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnie-
nia w każdym przypadku wypłaca ZUS.

Dowodem służącym do wypłaty przez ZUS 
zasiłku chorobowego za okres po ustaniu 
zatrudnienia jest, obok zaświadczenia le-
karskiego ZUS ZLA, oświadczenie byłego 
pra cownika na druku ZUS Z-10 oraz zaświad-
czenie byłego pracodawcy wystawione na 
formularzu ZUS Z-3. W związku z tym były 
pracodawca (pomimo że nie ma obowiązku 
przyjmowania zaświadczenia lekarskiego) 
powinien wystawić zaświadczenie na formu-
larzu ZUS Z-3.

Pracownik, który był zatrudniony na podsta-
wie więcej niż jednej umowy o pracę, a jedna 
z umów się zakończyła – nie traci uprawnień 
do zasiłku chorobowego za okres niezdolności 
do pracy z powodu choroby przypadającej za 
okres po ustaniu zatrudnienia. W takim przy-
padku rozwiązanie stosunku pracy z jednym 
z pracodawców nie po woduje ustania tytułu 
ubezpieczenia chorobowego – tytułem tym 
jest w dalszym ciągu zatrudnienie i tytuł ten 
istnieje do czasu rozwiązania stosunku pracy 
ze wszystkimi pracodawcami.

PRZYKŁAD

Pracownik do 6 lutego 2014 r. był za-
trudniony u dwóch pracodawców na 
podstawie umów o pracę. Od 7 lutego 
2014 r. jest zatrudniony tylko u jednego 
pracodawcy. Od 7 lutego do 11 marca 
2014 r. był chory. Z oświadczenia po 
ustaniu zatrudnienia ZUS Z-10 złożone-
go przez pracownika w ZUS wynika, że 
oprócz trwającego zatrudnienia nie za-
chodzą inne okoliczności pozbawiające 
pracownika prawa do zasiłku chorobo-
wego (tj. pracownik nie podjął działal-
ności zarobkowej stanowiącej tytuł do 
objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie 
ubezpieczeniem chorobowym, nie jest 
uprawniony do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku

dla bezrobotnych, świadczenia/zasiłku 
przedemerytalnego lub nauczycielskie-
go świadczenia kompensacyjnego, nie 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu 
społecznemu rolników). Za okres nie-
zdolności do pracy z powodu choroby 
pracownik ma prawo do wynagrodze-
nia/zasiłku chorobowego z tytułu za-
trudnienia, które trwa, oraz do zasiłku 
chorobowego z tytułu zatrudnienia, 
które ustało, a wypłacane jest przez 
ZUS.

Pracownik nie ma prawa do zasiłku choro-
bowego po ustaniu dodatkowego zatrudnie-
nia, jeżeli było ono podjęte w czasie urlopu 
bezpłatnego udzielonego u jednego z praco-
dawców i trwało do końca urlopu bezpłatne-
go udzielonego przez tego pracodawcę. Po 
zakończeniu urlopu bezpłatnego zasiłek cho-
robowy przysługuje tylko z tytułu zatrudnie-
nia u pracodawcy, który udzielił urlopu bez-
płatnego.

PRZYKŁAD

Pracownik 36-letni przebywał na urlo-
pie bezpłatnym od 1 września 2013 r. 
do 31 stycznia 2014 r. W okresie tego 
urlopu pracownik podjął dodatkowe za-
trudnienie u innego pracodawcy od 
2 do 31 stycznia 2014 r. Od 22 stycznia 
do 7 lutego 2014 r. pracownik ten był 
niezdolny do pracy z powodu choroby. 
Pracownikowi przysługiwało prawo do 
wynagrodzenia chorobowego od 22 do 
31 stycznia 2014 r. z tytułu dodatkowe-
go zatrudnienia podjętego u innego pra-
codawcy. Za okres od 1 do 7 lutego 
2014 r. wynagrodzenie chorobowe przy-
sługuje wyłącznie z tytułu zatrudnienia 
u pierwszego pracodawcy, u którego 
urlop bezpłatny dobiegł końca.

Jeżeli dodatkowe zatrudnienie podjęte 
u innego pracodawcy, w czasie urlopu bez-
płatnego udzielonego przez pierwszego pra-
codawcę, ustanie przed zakończeniem urlopu 
bezpłatnego, a pracownik jest niezdolny do 
pracy po ustaniu tego dodatkowego zatrud-
nienia, przysługuje mu zasiłek chorobowy po 
ustaniu zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do 
dnia zakończenia urlopu bezpłatnego. Po za-
kończeniu urlopu bezpłatnego zasiłek choro-

formularz
 ZUS Z-3

urlop 
bezpłatny
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bowy przysługuje wyłącznie z tytułu za-
trudnienia u pierwszego pracodawcy, który 
udzielił urlopu bezpłatnego.

PRZYKŁAD

Pracownik 48-letni w czasie urlopu bez-
płatnego udzielonego na okres od 
1 grudnia 2013 r. do 20 marca 2014 r. 
podjął dodatkowe zatrudnienie u inne-
go pracodawcy w okresie od 2 grudnia 
2013 r. do 14 marca 2014 r. W okresie 
od 12 do 31 marca 2014 r. był niezdolny

do pracy z powodu choroby. Pracownik 
miał prawo do:
■  wynagrodzenia za czas choroby od 

12 do 14 marca 2014 r. z tytułu 
niezdolności do pracy trwającej 
w czasie dodatkowego zatrud nienia,

■  zasiłku chorobowego od 15 do 
20 mar ca 2014 r. z tytułu niezdolno-
ści do pracy trwającej po ustaniu do-
datkowego zatrudnienia,

■  wynagrodzenia za czas choroby od 
21 do 31 marca 2014 r. wyłącznie 
z tytułu zatrudnienia u pierwszego 

Tabela 2.  Sytuacje, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje z winy pracownika

Wyszczególnienie Komentarz Podstawa prawna

Pracownik został odsunięty od pra-
cy z powodu podejrzenia o nosi-
cielstwo zarazków choroby zakaź-
nej i nie podjął proponowanej mu 
przez pracodawcę innej pracy nie-
zabronionej takim osobom, odpo-
wiadającej jego kwalifikacjom za-
wodowym lub takiej, którą mógłby 
wykonywać po uprzednim prze-
szkoleniu.

Decyzję w sprawie podejrzenia 
lub rozpoznania choroby zakaźnej 
wydaje państwowy inspektor sani-
tarny (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy 
z 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi).
W takim przypadku pracownik 
traci prawo do zasiłku chorobowe-
go za cały okres tego zwolnienia.

Art. 14 ustawy za-
siłkowej

Niezdolność do pracy została spo-
wodowana w wyniku umyślnego 
przestępstwa lub wykroczenia po-
pełnionego przez pracownika, 
stwierdzonego na podstawie pra-
womocnego orzeczenia sądu.

Wypłaty zasiłku chorobowego do-
konuje się w tym wypadku aż do 
momentu uprawomocnienia się 
orzeczenia, a zaprzestaje się wy-
płaty po jego uprawomocnieniu; 
pracownik traci prawo za cały 
okres niezdolności do pracy spo-
wodowanej chorobą będącą skut-
kiem popełnienia przez niego 
przestępstwa lub wykroczenia.

Art. 15 ustawy za-
siłkowej

Niezdolność do pracy została spo-
wodowana nadużyciem alkoholu.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje 
wówczas za okres pierwszych 5 dni 
takiej niezdolności do pracy; fakt 
nadużycia alkoholu przez pracow-
nika powinien zostać stwierdzony 
przez lekarza wpisanym w za-
świadczeniu lekarskim ZUS ZLA 
kodem C lub na podstawie innych 
dokumentów, np. w sprawie postę-
powania wypadkowego.

Art. 16 ustawy za-
siłkowej

Pracownik w okresie orzeczonej 
niezdolności do pracy wykonuje 
pracę zarobkową lub wykorzystu-
je zwolnienie od pracy w sposób 
niezgodny z celem tego zwolnie-
nia oraz gdy zaświadczenie lekar-
skie zostało sfałszowane.

W takim przypadku pracownik 
traci prawo do zasiłku chorobowe-
go za cały okres tego zwolnienia.

Art. 17 ustawy za-
siłkowej
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pracodawcy, który udzielił urlopu 
bezpłatnego.

Brak prawa do zasiłku

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy 
niezdolności do pracy przypadające w czasie:
■ urlopu bezpłatnego,
■ urlopu wychowawczego,
■ tymczasowego aresztowania lub odbywa-

nia kary pozbawienia wolności, z wyjąt-
kiem przypadków, w których prawo do 
zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobo-
wego osób wykonujących odpłatnie pracę 
na podstawie skierowania do pracy 
w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności lub tymczasowego areszto-
wania

– art. 12 ust. 2 ustawy zasiłkowej.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje również 

z winy pracownika (patrz tabela 2 na str. 11).

BARBARA PORADA 
specjalista w zakresie 

ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 3 pkt 1–3 ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)  tytuł ubezpieczenia chorobowego 

– zatrudnienie lub inną działalność, 
których podjęcie rodzi obowiązek 
ubezpieczenia chorobowego lub 
uprawnienie do objęcia tym ubezpie-
czeniem na zasadach dobrowolności 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych;

2)  płatnik składek – płatnika składek 
na ubezpieczenie chorobowe w ro-
zumieniu przepisów ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych;

3)  wynagrodzenie – przychód pracow-
nika stanowiący podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie chorobo-
we, po odliczeniu potrąconych przez 
pracodawcę składek na ubezpiecze-
nie emerytalne, rentowe oraz ubez-
pieczenie chorobowe. 

Prawo do świadczeń 
z ubezpieczenia chorobowego 
podczas i po zakończeniu 
urlopu wychowawczego
Zasiłek chorobowy nie przysługuje za 
okres niezdolności do pracy przypadają-
cy w czasie urlopu wychowawczego, po-
nieważ w tym okresie pracownik nie 
podlega ubezpieczeniu chorobowemu. 
Okresu niezdolności do pracy przypada-
jącej podczas urlopu wychowawczego 
nie wlicza się do okresu zasiłkowego 
oraz do okresu, za który pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

W sytuacji gdy niezdolność do pracy rozpo-
częła się podczas urlopu wychowawczego 
i trwa nieprzerwanie po zakończeniu urlopu, 
pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpie-
czenia chorobowego od pierwszego dnia po 
zakończeniu urlopu. Nie ma wówczas znacze-

nia, że niezdolność do pracy powstała w trak-
cie urlopu wychowawczego, ważne jest, że 
trwa nieprzerwanie po jego zakończeniu.

Takie same zasady stosuje się do wynagro-
dzenia chorobowego. Pracownik nie ma pra-
wa do wynagrodzenia chorobowego w przy-
padkach, w których nie nabędzie prawa do 
zasiłku chorobowego (art. 92 § 3 pkt 2 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracownica zakończy urlop wychowaw-
czy 15 stycznia 2014 r. W związku z cho-
robą kręgosłupa otrzymała zwolnienie 
lekarskie na okres od 10 grudnia 2013 r. 

wina 
pracownika

wynagrodzenie 
chorobowe
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do 5 stycznia 2014 r. Pracownica nie ma 
prawa do wynagrodzenia chorobowego 
za okres od 10 grudnia 2013 r. do 
5 stycznia 2014 r., ponieważ niezdol-
ność do pracy przypada w czasie urlopu 
wychowawczego. Prawo do wynagro-
dzenia chorobowego nabędzie od na-
stępnego dnia po zakończeniu urlopu, 
czyli 16 stycznia br.

W praktyce często pojawia się problem 
z ustaleniem podstawy wymiaru świadczenia 
należnego po powrocie pracownicy/pracow-
nika z urlopu wychowawczego. Wynika to 
z faktu, że przez 12 miesięcy poprzedzają-
cych powstanie niezdolności do pracy pra-
cownik nie otrzymywał wynagrodzenia, po-
nieważ przebywał na urlopie wychowawczym. 
W takiej sytuacji podstawę wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego lub zasiłku chorobo-
wego należy ustalać jak dla ubezpieczonych, 
którzy stali się niezdolni do pracy w pierw-
szym miesiącu zatrudnienia (art. 37 ustawy 
zasiłkowej)(patrz tabela 3).

PRZYKŁAD

Pracownik pracujący od poniedziałku 
do piątku w systemie podstawowym, 
otrzymujący wynagrodzenie prowizyj-
ne, od 15 stycznia 2012 r. do 14 stycznia 
2014 r. przebywał na urlopie wycho-
wawczym. Do pracy stawił się 15 stycz-
nia 2014 r. i przepracował cały dzień, za

który otrzymał wynagrodzenie w wyso-
kości 250 zł brutto (250 zł – 13,71% = 
= 215,73 zł). Od 16 do 31 stycznia br. 
pracownik był niezdolny do pracy. Pod-
stawę wymiaru zasiłku stanowi uzupeł-
nione wynagrodzenie za styczeń br. 
W celu obliczenia podstawy wymiaru 
zasiłku należy podzielić wynagrodzenie 
osiągnięte za przepracowane dni robo-
cze (215,73 zł) przez liczbę dni przepra-
cowanych (1 dzień) i pomnożyć przez 
liczbę dni, które pracownik był zobo-
wiązany przepracować w danym mie-
siącu (21 dni), tj. 215,73 zł : 1 × 21 = 
= 4530,33 zł. Kwota 4530,33 zł sta-
nowi podstawę wymiaru zasiłku.

Jeśli pracownik korzystał z urlopu wycho-
wawczego przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 
podstawę wymiaru zasiłku ustala się z okresu 
12 miesięcy przed uzyskaniem prawa do 
świadczenia. Z okresu uwzględnianego w pod-
stawie wymiaru zasiłku wyłącza się miesiące, 
w których pracownik przepracował mniej niż 
połowę obowiązującego go czasu pracy, oraz 
należy uzupełnić wynagrodzenie za miesiące, 
w których przepracował co najmniej połowę 
obowiązującego go czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica otrzymująca stałe wynagro-
dzenie w wysokości 4000 zł (4000 zł – 
– 13,71% = 3451,60 zł) korzystała

Tabela 3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po powrocie z urlopu wychowawczego 
trwającego co najmniej 12 miesięcy

Rodzaj wynagrodzenia Sposób ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

Stałe Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, przyjmuje się wynagrodze-
nie pracownika określone w umowie o pracę lub w innym akcie 
nawiązującym stosunek pracy.

Zmienne 
(pracownik przepraco-
wał co najmniej 1 dzień)

Jeżeli pracownik stanie się niezdolny do pracy bezpośrednio po 
zakończeniu urlopu wychowawczego, ale w miesiącu, w którym 
stał się niezdolny do pracy, przepracował co najmniej 1 dzień, to 
aby obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, należy podzielić wyna-
grodzenie osiągnięte za przepracowane dni robocze przez liczbę 
dni przepracowanych i pomnożyć przez liczbę dni, które pracow-
nik był zobowiązany przepracować w danym miesiącu.

Zmienne 
(pracownik nie przepra-
cował żadnego dnia)

Jeżeli w związku z nieprzepracowaniem żadnego dnia pracownik 
nie osiągnął żadnego przychodu, to podstawę wymiaru zasiłku 
ustala się, przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia 
w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconej pracownikom za-
trudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

urlop 
wychowawczy
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z urlopu wychowawczego od 1 grudnia 
2012 r. do 30 września 2013 r. Przed 
udzieleniem urlopu wychowawczego pra-
cownica przebywała na urlopie wypo-
czynkowym trwającym od 29 październi-
ka do 30 listopada 2012 r., który został jej 
udzielony bezpośrednio po dodatkowym 
urlopie macierzyńskim. Po zakończeniu 
urlopu wychowawczego pracownica stała 
się niezdolna do pracy w okresie od 1 do 
10 października 2013 r. Podstawę wymia-
ru zasiłku stanowi wynagrodzenie uzy-
skane w okresie 12 miesięcy poprze -
dzających niezdolność do pracy (od 
paź dziernika 2012 r. do września 2013 r.). 
Od 1 grudnia 2012 r. do 30 września 
2013 r. pracownica nie uzyskała żadnego 
wynagrodzenia, a zatem te miesiące nale-
ży wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku. 
Z podstawy wymiaru należy również wy-
łączyć październik 2012 r., ponieważ pra-
cownica nie przepracowała co najmniej 
połowy miesiąca z powodu korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wyna-
grodzenie za listopad 2012 r. Należy pod-
kreślić, że do celów zasiłkowych dni urlo-
pu wypoczynkowego traktuje się na równi 
z dniami przepracowanymi, a wynagro-
dzenie za ten urlop traktuje się na równi 
z wynagrodzeniem za pracę. A zatem 
podstawę wymiaru stanowi kwota wy-
nagrodzenia faktycznie uzyskana przez 
pracownicę w listopadzie 2012 r., 
tj. 3451,60 zł.

BOŻENA LENART 
prawnik, specjalista w zakresie 

prawa pracy, autorka 
wielu publikacji z tej tematyki

ANDRZEJ OKUŁOWICZ
 prawnik, ekspert i praktyk, 

od 13 lat zajmujący się prawem 
ubezpieczeń społecznych

KATARZYNA KALATA
 doktorantka Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 

praktyk z 10-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 92 § 1 k.p. 
Za czas niezdolności pracownika do 
pracy wskutek:
1)  choroby lub odosobnienia w związ-

ku z chorobą zakaźną – trwającej 
łącznie do 33 dni w ciągu roku ka-
lendarzowego, a w przypadku pra-
cownika, który ukończył 50. rok ży-
cia – trwającej łącznie do 14 dni 
w ciągu roku kalendarzowego – pra-
cownik zachowuje prawo do 80% 
wynagrodzenia, chyba że obowiązu-
jące u danego pracodawcy przepisy 
prawa pracy przewidują wyższe wy-
nagrodzenie z tego tytułu,

2)  wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy albo choroby przypadającej 
w czasie ciąży – w okresie wskaza-
nym w pkt 1 – pracownik zachowuje 
prawo do 100% wynagrodzenia,

3)  poddania się niezbędnym badaniom 
lekarskim przewidzianym dla kan-
dydatów na dawców komórek, tka-
nek i narządów oraz poddania się 
zabiegowi pobrania komórek, tka-
nek i narządów – w okresie wskaza-
nym w pkt 1 – pracownik zachowuje 
prawo do 100% wynagrodzenia.

Zasady ustalania podstawy 
wymiaru zasiłków 
dla przedsiębiorców
Od 1 grudnia 2013 r. podstawa wymiaru 
zasiłków: chorobowego, macierzyńskie-
go i opiekuńczego dla przedsiębiorców 
jest ustalana według podobnych zasad, 
jakie obowiązują w odniesieniu do pra-

cowników. W przypadku niezdolności do 
pracy w pierwszym miesiącu ubezpie-
czenia podstawę wymiaru zasiłku sta-
nowi zadeklarowana kwota lub najniż-
sza podstawa wymiaru zasiłku. Zmiana 
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przepisów dotyczących ustalania 
podstawy wymiaru zasiłku dla osób 
prowadzących działalność gospodar-
czą jest następstwem wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 24 maja 
2012 r. (sygn. akt P 12/10), w którym 
uznano, że zasady ustalania podsta-
wy wymiaru zasiłku dla przedsię-
biorców (którzy przed upływem 
pierwszego miesiąca ubezpieczenia 
stali się niezdolni do pracy) są nie-
zgodne z Konstytucją RP.

Nowe zasady ustalania podstawy wy-
miaru zasiłku mają zastosowanie do 
przedsiębiorców, których:
■ niezdolność do pracy uprawniająca do 

zasiłku powstała po 30 listopada 
2013 r.,

■ niezdolność do pracy powstała przed 
1 grudnia 2013 r., lecz prawo do zasił-
ku powstało po 30 listopada 2013 r., 
np. gdy ubezpieczony nie ma prawa do 
zasiłku chorobowego za część niezdol-
ności do pracy przypadającej w czasie 
okresu wyczekiwania na prawo do za-
siłku.

Brak wcześniejszego 
okresu ubezpieczenia

Jeżeli przedsiębiorca (osoba prowadzą-
ca pozarolniczą działalność lub osoba 
z nią współpracująca) stanie się niezdol-
ny do pracy przed upływem pierwszego 
kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, 
a ubezpieczony w okresie nie dłuższym 
niż 30 dni nie posiada ubezpieczenia cho-
robowego z innego tytułu, podstawę wy-
miaru zasiłku stanowi najniższa podsta-
wa wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe za miesiąc, w którym powsta-
ło prawo do zasiłku (po odliczeniu kwoty 
odpowiadającej 13,71% podstawy wy-
miaru składki na to ubezpieczenie). Do-
tychczas pod stawą wymiaru zasiłku cho-
robowego była zadeklarowana kwota 
stanowiąca podstawę wymiaru składek 
zmniejszona proporcjonalnie do przepra-
cowanych dni miesiąca.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca rozpoczął prowadze-
nie działalności pozarolniczej od

25 października 2013 r. i od tej 
daty przystąpił do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego (do 
31 lipca 2013 r. był zatrudniony 
przez 5 lat na umowę o pracę). Od 
29 listopada 2013 r. do 30 stycznia 
2014 r. jest niezdolny do pracy 
z powodu choroby. Przedsiębiorca 
od 29 listopada 2013 r. do 22 stycz-
nia 2014 r. nie ma prawa do zasił ku 
chorobowego z powodu braku 
wymaganego 90-dniowego okresu 
ubezpieczenia. Prawo do zasiłku 
chorobowego ma za okres od 23 do 
30 stycznia 2014 r. Podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego przy-
sługującego ubezpieczonemu od 
23 stycznia 2014 r. stanowi najniż-
sza podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe za mie-
siąc, w którym powstało prawo do 
zasiłku, a więc za styczeń 2014 r., 
po pomniejszeniu o kwotę od-
powiadającą 13,71%, tj. kwota 
1939,45 zł [2247,60 zł – 308,15 zł 
(13,71% z 2247,60 zł)].

PRZYKŁAD

Osoba, która rozpoczęła prowa-
dzenie działalności pozarolniczej 
od 16 grudnia 2013 r. i od tej daty 
została objęta ubezpieczeniem 
chorobowym, od 19 do 23 grudnia 
2013 r. przedłożyła zwolnienie le-
karskie w związku z opieką nad 
chorym 3-letnim synem. W ciągu 
ostatniego roku była zarejestrowa-
na jako bezrobotna z prawem do 
zasiłku. Jako podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie choro-
bowe za grudzień 2013 r. ubez-
pieczona zadeklarowała kwotę 
2129,03 zł. Podstawę wymiaru za-
siłku opiekuńczego przysługujące-
go ubezpieczonej stanowi najniż-
sza podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe za mie-
siąc, w którym powstało prawo do 
zasiłku opiekuńczego, a więc za 
grudzień 2013 r., po pomniejszeniu 
o kwotę odpowiadającą 13,71%, 
tj. kwota 414,19 zł (480 zł – 
– 65,81 zł).

ubezpieczenie 
chorobowe
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Posiadanie wcześniejszego 
ubezpieczenia chorobowego 
z innego tytułu

Jeżeli przedsiębiorca stanie się niezdolny 
do pracy z powodu choroby przed upływem 
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpie-
czenia chorobowego, tj.:
■ w pierwszym kalendarzowym miesiącu 

ubezpieczenia lub
■ w drugim miesiącu ubezpieczenia (jeżeli 

pierwszy miesiąc jest niepełnym kalenda-
rzowym miesiącem ubezpieczenia),

a okres ubezpieczenia chorobowego rozpocz-
nie się po okresie nie dłuższym niż 30 dni od 
ustania ubezpieczenia chorobowego z innego 
tytułu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi 
wynagrodzenie, które ubezpieczony osiąg-
nąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalenda-
rzowy (art. 37 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa; dalej: ustawa zasiłkowa).

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
przyjmuje się przychód ubezpieczonego za 
pierwszy miesiąc ubezpieczenia, po uzupeł-
nieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której 
zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie 
chorobowe, gdyby ubezpieczony podlegał 
temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc ka-
lendarzowy. Przychód ulega uzupełnieniu 
także za okres niezdolności do pracy przypa-
dającej w pierwszym kalendarzowym miesią-
cu ubezpieczenia chorobowego, za który 
ubezpieczony ma prawo do zasiłku.

PRZYKŁAD

Ubezpieczona rozpoczęła prowadzenie 
działalności pozarolniczej od 10 grudnia 
2013 r. i od tej daty została objęta ubez-
pieczeniem chorobowym z tego tytułu. 
Od 30 grudnia 2013 r. do 9 stycznia 2014 r. 
jest niezdolna do pracy z powodu choroby. 
W okresie od 1 marca do 30 listopada 
2013 r. podlegała ubezpieczeniu chorobo-
wemu z tytułu zatrudnienia. Jako podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe za grudzień 2013 r. ubezpie-
czona zadeklarowała kwotę 1437,29 zł. 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego ubezpieczonej stanowi 
przychód za grudzień 2013 r., po pomniej-
szeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% 
oraz po uzupełnieniu do pełnej miesięcz-
nej kwoty, tj. kwota 1922,37 zł.

1437,29 zł – 197,05 zł (13,71% 
z 1437,29 zł) = 1240,24 zł,
1240,24 zł : 20 (dni ubezpieczenia) × 
× 31 = 1922,37 zł.

Należy pamiętać, że kwota przychodu po 
uzupełnieniu nie może przekraczać kwoty 
250% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w poprzednim kwartale – w odniesie-
niu do przychodu za grudzień 2013 r., albo 
250% prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia – w odniesieniu do przychodu za 
okres od 1 stycznia 2014 r., po pomniejszeniu 
o kwotę odpowiadającą 13,71%. Od 1 stycz-
nia 2014 r. jest to kwota 8081,06 zł (9365 zł 
– 13,71%).

PRZYKŁAD

Ubezpieczony, będący pracownikiem od 
2 stycznia do 31 grudnia 2013 r., od 
2 stycznia 2014 r. rozpoczął prowadzenie 
działalności gospodarczej i od tej daty 
podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu. Od 7 stycznia do 16 lute-
go 2014 r. przedłożył zwolnienie lekar-
skie z powodu choroby. Jako podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, w tym na ubezpieczenie choro-
bowe, ubezpieczony zadeklarował kwotę 
1774,19 zł (za okres od 2 do 6 stycznia). 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego ubezpieczonemu stano-
wi przychód za styczeń 2014 r., po po-
mniejszeniu o kwotę odpowiadającą 
13,71% oraz po uzupełnieniu do pełnej 
miesięcznej kwoty.
Kwota przychodu za styczeń 2014 r. po 
uzupełnieniu została obliczona nastę-
pująco:
1774,19 zł – 243,24 zł (13,71% z kwoty 
1774,19 zł) = 1530,95 zł,
1530,95 zł : 5 × 31 = 9491,89 zł.
W związku z tym, że kwota przychodu 
za styczeń 2014 r. po uzupełnieniu, tj. 
9491,89 zł, przewyższa kwotę 250% 
prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia w 2014 r. (po pomniejszeniu 
o 13,71%), tj. kwotę 8081,06 zł, podsta-
wa wymiaru zasiłku zostanie ograniczo-
na do kwoty 8081,06 zł.

Uzupełnienie przychodu do pełnej miesięcz-
nej kwoty, od której zostałaby opłacona skład-

przychód 
ubezpieczonego
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ka na ubezpieczenie chorobowe, ma za-
stosowanie również w sytuacji, gdy 
przerwa między okresami ubezpieczenia 
chorobowego nie przekroczyła 30 dni, nie-
zależnie od tego, jak długo trwało po-
przednie ubezpieczenie.

PRZYKŁAD

Ubezpieczony od 13 listopada 2013 r. 
rozpoczął prowadzenie pozarolniczej 
działalności i od tej daty przystąpił do 
dobrowolnego ubezpieczenia choro-
bowego. Od 9 września 2013 r. do 
18 października 2013 r. wykonywał 
pracę na podstawie umowy zlecenia 
i w tym okresie podlegał ubezpiecze-
niu chorobowemu. Wcześniej przez 
rok nigdzie nie pracował. Jako pod-
stawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne z tytułu prowadze-
nia działalności pozarolniczej, w tym 
ubezpieczenie chorobowe, za listo-
pad 2013 r. ubezpieczony zadeklaro-
wał kwotę 1336,68 zł. Od 20 grudnia 
2013 r. do 23 stycznia 2014 r. jest nie-
zdolny do pracy z powodu choroby. 
Zasiłek chorobowy przysługuje od 
2 stycznia 2014 r., tj. po upływie 
90 dni okresu wyczekiwania. Pod-
stawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go przysługującego ubezpieczone-
mu od 2 stycznia 2014 r. stanowi 
przychód za listopad 2013 r., po po-
mniejszeniu o kwotę odpowiadającą 
13,71% oraz po uzupełnieniu do 
pełnej miesięcznej kwoty. Podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi kwota 
1922,37 zł obliczona w następu-
jący sposób:
1336,68 zł – 183,26 zł (13,71% 
z kwoty 1336,68 zł) = 1153,42 zł,
1153,42 zł : 18 (dni ubezpieczenia 
w listopadzie) × 30 = 1922,40 zł.

Podstawa wymiaru 
zasiłku z ubezpieczenia 
wypadkowego

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego i świadczenia rehabilitacyj-
nego przysługującego z ubezpieczenia 
wypadkowego przedsiębiorcom odbywa 
się na takich samych zasadach, które obo-
wiązują przy ustalaniu podstawy wymia-

ru świadczeń z ubezpieczenia chorobo-
wego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego i świadczenia reha-
bilitacyjnego z ubezpieczenia wypadko-
wego dla tej grupy ubezpieczonych 
uwzględnia się przychód stanowiący 
podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenie wypadkowe.

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu 
choroby ubezpieczonego prowadzącego 
pozarolniczą działalność zostanie spowo-
dowana wypadkiem przy pracy lub cho-
robą zawodową oraz powstanie przed 
upływem pełnego miesiąca kalendarzo-
wego ubezpieczenia wypadkowego, pod-
stawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa 
podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenie wypadkowe za miesiąc, w którym 
powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 
kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie.

Przychód uwzględniany w podstawie 
wymiaru świadczeń z ubezpieczenia wy-
padkowego pomniejsza się o 13,71%, na-
wet jeżeli przedsiębiorca nie przystąpił 
do ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli niezdolność do pracy przedsię-
biorcy zostanie spowodowana:
■ wypadkiem przy pracy lub
■ chorobą zawodową oraz powstanie 

przed upływem pełnego miesiąca ka-
lendarzowego ubezpieczenia wypad-
kowego, a okres ubezpieczenia wypad-
kowego rozpocznie się po okresie nie 
dłuższym niż 30 dni od ustania ubez-
pieczenia wypadkowego z innego ty-
tułu,

jako podstawę wymiaru zasiłku z ubez-
pieczenia wypadkowego należy przyjąć 
przychód po uzupełnieniu.

PRZYKŁAD

Ubezpieczony prowadzący od 
11 stycznia 2014 r. działalność po-
zarolniczą, od tej daty podlega rów-
nież ubezpieczeniu chorobowemu. 
Od 1 kwietnia do 31 października 
2013 r. podlegał ubezpieczeniom 
społecznym jako pracownik. Pod-
stawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne z tytułu prowa-
dzenia działalności pozarolniczej, 
w tym ubezpieczenie chorobowe, 
za styczeń 2014 r. ubezpieczony 
zadeklarował kwotę 1485,20 zł. 

przerwa 
w ubezpieczeniu

ubezpieczenie 
wypadkowe
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Od 21 stycznia 2014 r. do 15 lutego 
2014 r. jest niezdolny do pracy z powodu 
wypadku przy pracy. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 
wypadkowego przysługującego ubez-
pieczonemu za ten okres stanowi naj-
niższa podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, 
w którym powstało prawo do zasiłku, 
a więc za styczeń 2014 r., po pomniej-
szeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%, 
tj. kwota 434,90 zł (504 zł – 3,71%).

Przy uzupełnianiu przychodu w celu ustale-
nia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
i świadczenia rehabilitacyjnego przysługują-
cych z ubezpieczenia wypadkowego, ograni-
czenie uzupełnionego przychodu do kwoty 
250% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w poprzednim kwartale (w odniesieniu 
do przychodu za grudzień 2013 r.) albo 250% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodze-
nia (w odniesieniu do przychodu za okres od 
1 stycznia 2014 r.) nie ma zastosowania.

PRZYKŁAD

Osoba, będąca pracownikiem od 3 grud-
nia 2012 r. do 20 grudnia 2013 r., od 
3 stycznia 2014 r. rozpoczęła prowadze-
nie działalności gospodarczej.
Od 7 stycznia do 21 lutego 2014 r. ubez-
pieczony jest niezdolny do pracy z po-
wodu wypadku, który nastąpił podczas 
wykonywania pracy. Jako podstawę wy-
miaru składki na ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i wypadkowe za styczeń 
2014 r. ubezpieczony zadeklarował

kwotę 1419,35 zł. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 
wypadkowego stanowi przychód za 
styczeń 2014 r., po pomniejszeniu 
o kwotę odpowiadającą 13,71% oraz 
po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej 
kwoty. Kwota przychodu za styczeń 
2014 r. po uzupełnieniu wynosi 
9491,89 zł i została obliczona w nastę-
pujący sposób:
1419,35 zł – 194,59 zł (13,71% 
z 1419,35 zł) = 1224,76 zł,
1224,76 zł : 4 (dni ubezpieczenia od 
3 do 6 stycznia) × 31 = 9491,89 zł.
Mimo że kwota przychodu za sty -
czeń 2014 r. po uzupełnieniu wynosi 
9491,89 zł i przewyższa kwotę 250% 
prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia, po pomniejszeniu o 13,71%, 
tj. 8081,06 zł, jako podstawę wymiaru 
zasiłku ZUS przyjmie 9491,89 zł.

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI 
specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 94 § 4 k.p. 
Za czas niezdolności do pracy, o której 
mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 
33 dni w ciągu roku kalendarzowego, 
a w przypadku pracownika, który ukoń-
czył 50 rok życia, trwającej łącznie dłu-
żej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego, pracownikowi przysługuje zasiłek 
chorobowy na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

Kontrola nieobecności w pracy 
z powodu choroby
Płatnik, który jest upoważniony do wy-
płacania zasiłków z ubezpieczenia cho-
robowego, może w trakcie zwolnienia 
lekarskiego kontrolować pracownika. 
Taką kontrolę przeprowadza pracodaw-
ca lub osoba przez niego upoważniona 
w miejscu zamieszkania lub pobytu pra-
cownika.

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza 
płatnik zasiłku. Jeżeli do wypłaty zasiłku jest 
uprawniony płatnik składek (np. pracodaw-
ca), to może on sprawdzić, czy zatrudnieni 
pracownicy wykorzystują zwolnienia lekar-
skie zgodnie z ich przeznaczeniem albo czy 
w czasie zwolnienia nie podejmują pracy za-

płatnik 
zasiłku
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robkowej. Gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS, 
to ZUS przeprowadza kontrolę w zakresie 
wykorzystywania zasiłku.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Płatnik składek jest płatnikiem zasiłków, 
jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobo-
wego powyżej 20 ubezpieczonych.

W szczególnych przypadkach, na wniosek 
płatnika składek będącego płatnikiem zasił-
ków, kontrolę prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnienia od pracy przez zatrudnione 
przez niego osoby może przeprowadzić od-
dział ZUS.

Płatnik wypłaca zasiłki osobom ubezpie-
czonym w czasie trwania ubezpieczenia cho-
robowego. Natomiast ZUS wypłaca zasiłki 
ubezpieczonym, którzy są zatrudnieni 
u płatnika składek zgłaszającego do ubez-
pieczenia chorobowego nie więcej niż 
20 ubezpieczonych. Jeżeli prawo do zasił-
ków przysługuje po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia, płatnikiem zasiłków zawsze jest ZUS.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Za okres po ustaniu ubezpieczenia prawo 
do zasiłków zawsze ustala i zasiłki te wy-
płaca oddział ZUS właściwy według miej-
sca zamieszkania osoby uprawnionej.

Upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza 
się w miarę potrzeby bez ustalania z góry jej 

stałych terminów. Taka kontrola jest szcze-
gólnie wskazana w okresach zwiększonej nie-
obecności pracowników w pracy z powodu 
choroby lub sprawowania opieki.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia 8 pracowników. 
Nie jest uprawniony do wypłaty zasił-
ków swoim pracownikom. Po otrzyma-
niu zwolnienia lekarskiego przekazuje 
je do ZUS. Wiąże się to z tym, że nie 
może samodzielnie skontrolować wyko-
rzystywania przez pracownika zwolnie-
nia lekarskiego w miejscu jego zamiesz-
kania. Może natomiast zwrócić się do 
właściwego oddziału ZUS o przeprowa-
dzenie takiej kontroli.

Płatnik zasiłku, np. dyrektor firmy, może 
sam przeprowadzić kontrolę wykorzystywa-
nia zwolnień lekarskich. Do przeprowadzenia 
kontroli może też wyznaczyć pracownika za-
kładu, przy czym warto wyznaczyć co naj-
mniej 2 osoby. Wyznaczonej osobie płatnik 
powinien wystawić imienne upoważnienie. 
Takie upoważnienie uprawnia do wykonywa-
nia kontroli w miejscu zamieszkania, w miej-
scu czasowego pobytu lub w miejscu zatrud-
nienia osoby kontrolowanej.

Na czym polega kontrola

Kontrola prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy z powodu:

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

........................................... ..................., dnia......................
       (nazwa i adres pracodawcy)

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159) upoważ-
niam niniejszym Pana(ią) ........................................ do przeprowadzania kontroli prawidło-
wości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy.
Upoważnienie jest ważne od dnia........................... r łącznie z legitymacją pracowniczą
nr .....................lub dokumentem tożsamości nr ......................wydanym dnia.................... .

 ...........................................
 (podpis pracodawcy)

kontrola ZUS
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■ choroby – polega na ustaleniu, czy pracow-
nik w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo 
nie wykorzystuje zwolnienia w sposób nie-
zgodny z jego celem,

■ konieczności osobistego sprawowania opie-
ki nad dzieckiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny – polega na ustaleniu, czy:
–  ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobko-

wej w czasie sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub innym chorym członkiem rodziny,

–  ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnie-
nia w sposób niezgodny z jego celem,

–  poza pracownikiem nie ma innych człon-
ków rodziny pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym, mogą-
cych zapewnić opiekę (nie dotyczy to 
opieki sprawowanej nad chorym dziec-
kiem w wieku do 2 lat).

Za pracę zarobkową uważa się wszelkie 
czynności zmierzające do osiągnięcia zarob-
ku, choćby były to czynności nieobciążające 
w sposób istotny organizmu, w tym m.in. wy-
konywanie czynności formalnoprawnych 
(podpisywanie dokumentów), zawieranie 
umów, reprezentacja przed sądem.

Natomiast kontrola wykorzystywania zwol-
nienia lekarskiego zgodnie z jego celem pole-
ga na sprawdzeniu, czy pracownik wykonuje 
czynności sprzeczne z celem zwolnienia le-
karskiego od pracy lub czynności, które mogą 
przedłużyć okres choroby, albo takie, które 
naruszają zalecenia lekarskie.

Nie jest przeszkodą do przeprowadzenia 
kontroli zaznaczenie w zaświadczeniu lekar-
skim ZUS ZLA przez lekarza wystawiającego 
to zaświadczenie wskazania, że chory może 
chodzić. Oznacza to bowiem, że chory może 
np. pójść do lekarza, do apteki, na zalecone 
przez lekarza zabiegi lub rehabilitację, a nie 
gdziekolwiek, w dowolnym celu, np. nie 
może wyjechać na wycieczkę zagraniczną.

Zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane 
zgodnie z jego celem, jeżeli ubezpieczony wyje-
chał na czas leczenia do rodziny, która może mu 
zapewnić opiekę w czasie choroby. Ubezpieczo-
ny powinien wówczas poprosić lekarza wysta-
wiającego zaświadczenie lekarskie, aby wpisał 
w nim adres pobytu u rodziny w czasie choroby. 
Jeżeli o pobycie w czasie choroby (u rodziny) 
ubezpieczony zdecydował już po wpisaniu 
w zaświadczeniu lekarskim adresu, który jest 
np. jego stałym miejscem zamieszkania, to aby 
uniknąć sytuacji, w której kontrolujący nie za-
staną go pod wskazanym adresem, o zamiarze 
wyjazdu powinien poinformować pracodawcę.

Zasad wykorzystywania zwolnienia lekar-
skiego nie narusza także osoba, którą kontrolu-

jący zastanie w trakcie wykonywania zwykłych 
czynności życiowych (np. przygotowywania po-
siłku) albo wykonywania czynności domowych 
w zastępstwie osoby, nad którą sprawuje opie-
kę. Kontrolujący powinien zatem w trakcie 
przeprowadzania kontroli uwzględnić warunki 
życiowe i rodzinne osoby ubezpieczonej, która 
korzysta ze zwolnienia od pracy.

Gdy ubezpieczony odmawia wskazania 
przyczyny nieobecności w domu, należy 
uznać, że wykorzystywał zwolnienie lekarskie 
niezgodnie z jego celem.

Protokół kontroli

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-
ści związanych z wykorzystywaniem zwolnie-
nia lekarskiego od pracy osoba kontrolująca 
sporządza protokół, w którym podaje, na 
czym te nieprawidłowości polegały. Protokół 
należy przedłożyć kontrolowanemu pracow-
nikowi. Pracownik ma prawo wniesienia 
uwag do protokołu. Ustalenia kontroli stwier-
dzające nieprawidłowości w zakresie wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich od pracy są 
podstawą do pozbawienia pracownika prawa 
do zasiłku.

Kiedy ZUS wydaje decyzję

Płatnik zasiłku, np. pracodawca, który 
przeprowadził kontrolę prawidłowości wyko-
rzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy 
i stwierdził w tym zakresie nieprawidłowości, 
nie musi przesyłać do ZUS protokołu kontroli 
w celu potwierdzenia dokonanych ustaleń. 
Na podstawie ustaleń wynikających z proto-
kołu płatnik pozbawia osobę ubezpieczoną 
prawa do zasiłku chorobowego za cały okres 
niezdolności do pracy orzeczonej w zwolnie-
niu lekarskim, który podlegał kontroli.

PRZYKŁAD

Zwolnienie lekarskie zostało wystawione 
pracownicy na okres od 16 do 27 stycz-
nia 2014 r., a kontrolę przeprowadzono 
17 stycznia 2014 r. W wyniku kontroli 
ustalono, że pracownica wykorzystuje 
zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego 
celem. W takim przypadku pracownica 
traci prawo do zasiłku chorobowego za 
cały okres niezdolności do pracy orze-
czonej w tym zwolnieniu lekarskim.

praca 
zarobkowa

adres 
pobytu



18–24 marca 2014

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  11  (825) 21

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, czy 
zwolnienie lekarskie od pracy było wykorzy-
stywane zgodnie z jego celem albo jeżeli płat-
nikiem świadczenia jest ZUS, to pracodawca 
powinien zwrócić się o rozstrzygnięcie spra-
wy do właściwej jednostki organizacyjnej 
ZUS. Pracodawca może również zwrócić się 
o wydanie opinii w tej sprawie do lekarza le-
czącego. Ustalenia kontroli pracodawca prze-
kazuje do ZUS także wtedy, gdy osoba ubez-
pieczona nie zgadza się z tymi ustaleniami. 
W tym przypadku ZUS wydaje decyzję pozba-
wiającą prawa do zasiłku (chorobowego lub 

opiekuńczego), od której pracownik może 
odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń.

Kontrola przez lekarzy 
orzeczników

ZUS przeprowadza z urzędu kontrolę prawi-
dłowości orzekania o czasowej niezdolności do 
pracy. Kontrola ta jest możliwa z uwagi na peł-
ny zakres informacji, jakie ZUS ma w swoim po-
siadaniu. ZUS prowadzi bowiem rejestr za-
świadczeń lekarskich zawierający informacje 

Wzór protokołu kontroli

Abc Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 10
03-894 Warszawa ...................................................

 (nazwa i adres zakładu pracy)
 (pieczątka)

PROTOKÓŁ 
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

5 lutego 2014 r. o godz 14.00przeprowadzonej w dniu  ................................................................................................

                                              Joannę Zakrzewską i Katarzynę Kobus
przez  ..................................................................................................................................
l. Dane dotyczące osoby kontrolowanej:
                                                            Kos Zygmunt
1. Nazwisko i imię  ...............................................................................................................
                                                    8405150067853
2. Nr PESEL  ........................................................................................................................
                                                            05-589 Legionowo, ul. Piłsudskiego 10
3. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................
                                                             Abc Sp. z o.o.
4. Miejsce pracy ...................................................................................................................
                                                                                              od 13 stycznia do12 lutego 2014 r.
5. Okres orzeczonej niezdolności do pracy ...........................................................................
                                                                                                                                ZPF 895258
6. Numer zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy ................................................. ,
7.  Nazwisko i imię lekarza, który wydał zaświadczenie o czasowej niezdolności 

do pracy                                                    Cezary Wróbel .........................................................................................................................

II.  Ustalenia osób przeprowadzających kontrolę:
Pod adresem zamieszkania nie zastano pracownika Pana Zygmunta Kosa.

Drzwi otworzyła teściowa Pana Zygmunta Pani Anna Socha, która poinformowała, 
że zięć wyjechał na narty do Austrii i wróci 12 lutego 2014 r.

Joanna Zakrzewska, Katarzyna Kobus
..........................................................

                                                                                                                         (podpis/y kontrolera/ów)

III. Ewentualne zastrzeżenia osoby kontrolowanej lub domowników:
Wobec powyższego stanu faktycznego Pani Anna Socha nie wniosła żadnych zastrzeżeń 

do protokołu.
Anna Socha

..................................
                                                                                                                                                (podpis)

wydanie
 opinii
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identyfikujące ubezpieczonego, któremu zo-
stało wystawione zaświadczenie, jego płatni-
ka składek, lekarza wystawiającego zaświad-
czenie i określające jego miejsce wykonywania 
zawodu.

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy może nastąpić też z inicjatywy płatni-
ka składek (pracodawcy, zleceniodawcy), któ-
ry wypłaca zasiłek lub zatrudnia osobę, której 
zasiłek wypłaca ZUS. O przeprowadzenie kon-
troli może się także zwrócić pracodawca, który 
na podstawie zwolnienia lekarskiego ma wy-
płacić wynagrodzenie chorobowe.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wystawi druk 
ZLA/K, płatnik nie może wypłacić zasiłku za 
okres od daty orzeczonej zdolności do pracy.

Płatnik składek występuje do ZUS na piś-
mie z prośbą o przeprowadzenie kontroli 
zwolnienia lekarskiego. Osoba przebywająca 
na zwolnieniu lekarskim może wówczas zo-
stać wezwana do lekarza orzecznika ZUS, 
który sprawdzi jej dokumentację chorobową 
i oceni, czy zwolnienie lekarskie zostało wy-
dane w sposób zasadny. Jeśli po takiej kontro-
li okaże się, że niezdolność do pracy ustała 
wcześniej niż data końcowa podana w za-
świadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik ZUS 
wystawia ubezpieczonemu zaświadczenie na 
druku ZLA/K. Zaświadczenie to jest trakto-
wane na równi z zaświadczeniem o zdolności 
do pracy. Ubezpieczony ma obowiązek do-
starczyć to zaświadczenie płatnikowi zasił-
ków. Zwolnienie lekarskie traci ważność za 
okres od daty orzeczonej zdolności do pracy.

Oprócz zaświadczenia, o którym mowa, 
płatnik otrzyma również decyzję z ZUS po-
zbawiającą ubezpieczonego prawa do zasił-

ku. ZUS pozbawi ubezpieczonego prawa do 
zasiłku również w sytuacji, gdy ten uniemoż-
liwia przeprowadzenie badań lub nie dostar-
cza wyników badań w określonym terminie.

Skierowanie wniosku o kontrolę nie prze-
suwa terminu wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego (zasiłku). Jeśli pracodawca nie wy-
wiąże się z obowiązku w terminie, musi 
wypłacić odsetki od tych świadczeń, przy 
czym odsetek z tytułu wypłaty zasiłku po ter-
minie nie można rozliczyć w ciężar składek 
na ubezpieczenia społeczne należnych za 
dany miesiąc.

ANETA MAJ 
praktyk z 35-letnim stażem pracy, 

od 20 lat wykładowca, 
autorka licznych artykułów z zakresu 

prawa ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 17 ustawy o świadczeniach 
z ubezpieczenia w razie choroby 
i macierzyństwa
1. Ubezpieczony wykonujący w okresie 
orzeczonej niezdolności do pracy pracę 
zarobkową lub wykorzystujący zwolnie-
nie od pracy w sposób niezgodny z ce-
lem tego zwolnienia traci prawo do za-
siłku chorobowego za cały okres tego 
zwolnienia.
2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje 
w przypadku, gdy zaświadczenie lekar-
skie zostało sfałszowane.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 
i 2, ustala się w trybie określonym 
w art. 68.

20 błędów przy ustalaniu 
podstawy wymiaru składek
Podstawą wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne są przychody osiągane 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę lub umowy zlecenia. Do pod-
stawy nie wlicza się jednak wszystkich 
przychodów ubezpieczonego. Niektóre 
przychody nie podlegają oskładkowaniu. 
Pominięcie przychodów, które należy 
uwzględnić, lub uwzględnienie tych, któ-
re należy pominąć, powoduje błędne 

ustalenie wysokości podstawy wymiaru 
składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe pracowników stanowi 
przychód w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f. 
z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Składka na ubezpieczenie społeczne takich 
osób składa się z dwóch składników – płaco-
nych przez pracodawcę i zatrudnianego.

dokumentacja 
chorobowa
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Błąd nr 1. Włączenie do podstawy 
wymiaru składek świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych

Jednym z częstych błędów przy ustalaniu 
podstawy wymiaru składek jest włączanie 
do podstawy wynagrodzenia chorobowego 
oraz innych świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych (zasiłku opiekuńczego, chorobo-
wego, macierzyńskiego). Przychody po-
wyższe nie stanowią podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne (art. 18 
ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: 
ustawa systemowa).

Błąd nr 2. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
nagrody jubileuszowej

Do podstawy wymiaru składek wlicza się 
tylko te nagrody jubileuszowe, które zgod-
nie z zasadami ich przyznawania przysługu-
ją pracownikowi częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe; dalej: rozporzą-
dzenie składkowe). Dotyczy to wyłącznie 
nagród związanych ze stażem pracownika. 
Mogą to być nagrody zależne od ogólnego 
stażu pracy, od stażu pracy w danej firmie 
czy też od stażu w konkretnej branży.

Do podstawy składek wlicza się nato-
miast nagrody jubileuszowe przyznawa-
ne z okazji jubileuszu pracodawcy.

Błąd nr 3. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
odpraw emerytalnych 
lub rentowych

Odprawy pieniężne przysługujące 
w związku z przejściem pracownika lub 
zleceniobiorcy na emeryturę lub rentę nie 
stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 4. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
odpraw i innych świadczeń 
wypłaconych pracownikowi 
w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę

Odprawy, rekompensaty i odszkodowa-
nia wypłacane pracownikowi z tytułu wy-
gaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy 
nie stanowią podstawy wymiaru składek. 
Dotyczy to sytuacji związanych z rozwią-
zaniem stosunku pracy leżącym po stro-

nie pracodawcy, nieuzasadnionym lub 
niezgodnym z prawem wypowiedzeniem 
umowy o pracę, rozwiązaniem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia, ze skróce-
niem okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę, z niewydaniem w terminie świa-
dectwa pracy czy wydaniem niewłaściwe-
go świadectwa pracy.

Błąd nr 5. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
odszkodowań wypłaconych 
byłym pracownikom 
zgodnie z umową 
o zakazie konkurencji

Odszkodowania wypłacone – zgodnie 
z przepisami Kodeksu pracy – byłym pra-
cownikom na podstawie umowy o zakazie 
konkurencji nie stanowią podstawy wymia-
ru składek (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
składkowego). Natomiast składki należy 
odprowadzić od odszkodowań wypłaco-
nych w trakcie trwania stosunku pracy.

Błąd nr 6. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
świadczeń należnych 
na podstawie przepisów bhp

Świadczenia należne pracownikowi lub 
zleceniobiorcy na podstawie przepisów 
bhp nie stanowią podstawy wymiaru 
składek. Do świadczeń tych należą:
■ wartość świadczeń rzeczowych,
■ ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe,
■ ekwiwalenty pieniężne za pranie 

odzieży roboczej lub używanie własnej 
odzieży i własnego obuwia zamiast ro-
boczych,

■ wartość bonów, talonów, kuponów 
lub innych dowodów uprawniających 
do otrzymania na ich podstawie napo-
jów bez alkoholowych, posiłków oraz 
artykułów spożywczych, w przypadku 
gdy pracodawca, mimo ciążącego na 
nim obowiązku, nie ma możliwości 
wydania posiłków i napojów bezalko-
holowych.

Błąd nr 7. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
odszkodowania za utracone 
w związku z wypadkiem w pracy 
przedmioty osobistego użytku

Odszkodowanie za uszkodzone lub 
utracone w związku z wypadkiem w pra-
cy przedmioty osobiste oraz niezbędne 
do wykonywania pracy, należne na pod-
stawie Kodeksu pracy, trzeba wyłączyć 

podstawa 
wymiaru

nagrody 
jubileuszowe
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z podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 
składkowego).

Błąd nr 8. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
ekwiwalentów za używane 
do wykonywania pracy 
narzędzia lub sprzęty

Ekwiwalenty za używanie do wykonywania 
pracy przez pracownika czy zleceniobiorcę 
własnych narzędzi, materiałów czy sprzętu 
nie stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 9 roz-
porządzenia składkowego).

Błąd nr 9. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
wartości ubrania służbowego

Wartość ubioru służbowego, którego uży-
wanie należy do obowiązków pracownika czy 
zleceniobiorcy, nie stanowi podstawy wymia-
ru składek. Do podstawy nie wlicza się też 
ekwiwalentu za taki ubiór służbowy (§ 2 
ust. 1 pkt 10 rozporządzenia składkowego).

Oczywiście konieczność używania danego 
stroju musi wynikać ze specyfiki wykonywa-
nej pracy.

Ubiorem służbowym będzie niewątpliwie 
strój wyposażony w charakterystyczne dla 
danej firmy (czy też branży) elementy, 
np.  logo. Obowiązek używania takiego stroju 
musi być określony w umowie o pracę lub re-
gulaminie danego przedsiębiorstwa.

Błąd nr 10. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
wartości posiłków 
finansowanych przez pracodawcę

Posiłki finansowane przez pracodawcę 
i udostępnione pracownikom lub zlecenio-
biorcom nie stanowią podstawy wymiaru 
składek, jeśli ich wartość w miesiącu nie prze-
kracza 190 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządze-
nia składkowego). Wartość posiłków przekra-
czająca 190 zł miesięcznie stanowi podstawę 
wymiaru składek.

PRZYKŁAD

Pracodawca sfinansował i udostępnił 
pracownikowi w styczniu 2014 r. posiłki 
o wartości 300 zł. Do podstawy wymia-
ru składek pracownika zostanie zaliczo-
na kwota 110 zł, czyli wartość posiłków 
przekraczająca w styczniu 190 zł.

Błąd nr 11. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
ryczałtu samochodowego

Miesięczny ryczałt pieniężny za używanie 
przez pracownika lub zleceniobiorcę włas-
nego samochodu na potrzeby pracodawcy 
nie stanowi podstawy wymiaru składek 
(§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składko-
wego).

Błąd nr 12. Brak uwzględnienia 
w podstawie wymiaru składek 
kosztów przeniesienia służbowego, 
jeśli kwota zwrotu przekracza 200% 
wynagrodzenia pracownika

Kwota otrzymywana przez pracownika lub 
zleceniobiorcę z tytułu zwrotu kosztów prze-
niesienia służbowego oraz zasiłków związa-
nych z tym przeniesieniem nie stanowi pod-
stawy wymiaru składek, jeśli nie przekracza 
kwoty zwolnionej z tego tytułu z podatku do-
chodowego od osób fizycznych (§ 2 ust. 1 
pkt 14 rozporządzenia składkowego). Kwota 
ta wynosi 200% wynagrodzenia za miesiąc 
przeniesienia (art. 21 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f.).

Zwrot kosztów przeniesienia służbowego 
oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedle-
nie związane z przeniesieniem przekraczają-
ce kwotę 200% wynagrodzenia będą więc 
stanowiły podstawę wymiaru składek.

Błąd nr 13. Brak uwzględnienia 
w podstawie wymiaru składek 
diety z tytułu podróży służbowej 
przekraczającej kwoty ustalone 
w rozporządzeniu o podróżach 
służbowych

Diety z tytułu podróży służbowej na tere-
nie kraju i za granicą nie stanowią podstawy 
wymiaru składek, jeśli nie przekraczają kwot 
określonych w rozporządzeniu z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (§ 2 
ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego).

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem wynagradza-
nia obowiązującym u pracodawcy do-
bowa dieta z tytułu podróży służbowej 
na terenie Polski wynosi 50 zł. Pracow-
nik w styczniu 2014 r. był w podróży 
służbowej przez 3 doby i w związku 
z tym otrzymał diety w wysokości

ubiór 
służbowy

przeniesienie 
służbowe

podróż 
służbowa
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150 zł. Podstawy wymiaru składek nie 
stanowią diety, jeśli nie przekraczają 
30 zł za dobę. W związku z tym z pod-
stawy wyłączona zostanie kwota diet 
w wysokości 90 zł. Pozostała kwota 
wypłaconych diet, tj. 60 zł, zostanie 
wliczona do podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Błąd nr 14. Ustalenie podstawy 
wymiaru składek dla ubezpieczonych 
wykonujących pracę za granicą 
w kwocie mniejszej niż 3746 zł 
miesięcznie

Podstawy wymiaru składek nie stanowi 
część wynagrodzenia pracowników lub zle-
ceniobiorców wykonujących pracę dla pol-
skiego pracodawcy za granicą w wysokości 
równowartości diety z tytułu podróży służ-
bowej za każdy dzień pobytu w kraju wyko-
nywania pracy. Tak ustalony miesięczny 
przychód nie może jednak być niższy niż 
przeciętne prognozowane wynagrodzenie 
w danym roku (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporzą-
dzenia składkowego). W 2014 r. kwota ta 
wynosi 3746 zł.

PRZYKŁAD

Pracownik wykonywał pracę dla polskie-
go pracodawcy przez styczeń 2014 r. we 
Francji. Za wykonaną pracę pracowniko-
wi przysługiwało wynagrodzenie w wy-
sokości 9000 zł. Wysokość diety za dobę 
podróży zagranicznej we Francji wynosi 
50 euro. Pracownik przebywał we Fran-
cji cały styczeń, czyli 31 dni. Podstawy 
wymiaru składek nie powinna więc sta-
nowić część wynagrodzenia w wysokości 
1550 euro (31 × 50 euro). Pracownik 
otrzymał wynagrodzenie za pracę 
28 stycznia 2014 r. Kwoty w euro należy 
przeliczyć na złote według kursu śred-
niego euro z 27 stycznia 2014 r. 1550 eu-
ro będzie równe kwocie 6555,11 zł 
(1550 eu ro × 4,2291 zł). Miesięczny 
przychód pracownika po odjęciu rów-
nowartości diet wynosi 2444,89 zł 
(9000 zł  – 6555,11 zł). Jest to kwota 
mniejsza od przecięt nego prognozowa-
nego wynagrodzenia w 2014 r., a więc 
podstawę wymiaru składek należy pod-
wyższyć do 3746 zł.

Błąd nr 15. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
świadczeń finansowanych z zfśs

Świadczenia w ramach zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych nie stanowią 
podstawy wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia składkowego).

W podstawie wymiaru składek nie należy 
również uwzględniać świadczeń sfinansowa-
nych z funduszu na cele socjalno-bytowe 
utworzonego na podstawie układu zbiorowe-
go pracy. Świadczenia takie nie mogą jednak 
przekraczać rocznie kwoty odpisu podstawo-
wego zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych. W 2014 r. odpis podstawowy wynosi 
1093,93 zł dla pracownika zatrudnione-
go w tzw. normalnych warunkach pracy 
i 1458,57 zł dla pracownika wykonującego 
pracę w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze.

Kwoty świadczeń z funduszu na cele socjal-
no-bytowe przekraczające rocznie kwotę od-
pisu podstawowego stanowią podstawę wy-
miaru składek.

Błąd nr 16. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe wypłacane na 
podstawie ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych nie stanowi podstawy 
wymiaru składek, jeśli jego kwota nie prze-
kracza rocznie odpisu podstawowego na 
zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia skład-
kowego).

Błąd nr 17. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
zapomóg losowych

Zapomogi losowe przyznawane w przypad-
ku klęsk żywiołowych, indywidualnych zda-
rzeń losowych lub długotrwałej choroby nie 
stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 22 
rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 18. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
składników wynagrodzenia, 
do których pracownik ma prawo 
w okresie niezdolności do pracy

Składniki wynagrodzenia, do których pra-
cownik (na podstawie układów zbiorowych 
pracy lub przepisów o wynagradzaniu) ma 
prawo w czasie pobierania wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobo-
wego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub 

świadczenia 
z zfśs

długotrwała 
choroba
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świadczenia rehabilitacyjnego i które są wy-
płacane za okres pobierania tego wynagro-
dzenia lub zasiłku, nie stanowią podstawy 
wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporzą-
dzenia składkowego).

Błąd nr 19. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
dodatku uzupełniającego 
do 100% zasiłku chorobowego

Wypłacany przez pracodawcę dodatek uzu-
pełniający 80% zasiłku chorobowego nie sta-
nowi podstawy wymiaru składek, jeśli wraz 
z zasiłkiem nie przekracza kwoty 100% pod-
stawy wymiaru zasiłku (§ 2 ust. 1 pkt 25 roz-
porządzenia składkowego).

Kwota dodatku przekraczającego wraz z za-
siłkiem 100% podstawy wymiaru zasiłku jest 
uwzględniana w podstawie wymiaru składek.

PRZYKŁAD

Pracodawca w regulaminie wynagra-
dzania zagwarantował swoim pracow-
nikom dopłatę do zasiłku chorobowego 
do 90% kwoty dziennego zasiłku. Kwo-
ta dopłaty w wysokości 10% stawki 
dziennej nie stanowi podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne.

Błąd nr 20. Uwzględnienie 
w podstawie wymiaru składek 
kwoty rabatu uprawniającej 
do zakupu po cenach niższych 
przedmiotów należących do płatnika

Wynikające z układów zbiorowych pracy, 
regulaminów wynagradzania lub przepisów 
o wynagradzaniu korzyści materialne polega-
jące na uprawnieniu do zakupu po cenach 
niższych niż detaliczne niektórych artykułów, 

przedmiotów lub usług oraz korzystaniu 
z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych prze-
jazdów środkami lokomocji nie stanowią 
podstawy wymiaru składek zarówno dla pra-
cowników, jak i zleceniobiorców (§ 2 ust. 1 
pkt 26 rozporządzenia składkowego).

ŁUKASZ GOZDALSKI 
specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 36 ustawy o świadczeniach 
z ubezpieczenia w razie choroby lub 
macierzyństwa 
1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go przysługującego ubezpieczonemu bę-
dącemu pracownikiem stanowi przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc, w którym powsta-
ła niezdolność do pracy.
2. Jeżeli niezdolność do pracy powsta-
ła przed upływem okresu, o którym 
mowa w ust. 1, podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za pełne 
miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego za jeden dzień niezdolności do 
pracy stanowi jedna trzydziesta część 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
wymiaru zasiłku.
4. Podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego ustala się z uwzględnieniem 
wynagrodzenia uzyskanego u płatni-
ka składek w okresie nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego, w trak-
cie którego powstała niezdolność do 
pracy.

Różnice w ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku 
dla pracowników i zleceniobiorców
Ustalając podstawę wymiaru zasiłków 
z ubezpieczeń społecznych dla pracowni-
ka i zleceniobiorcy, płatnik musi zwracać 
uwagę na różnice wynikające z przepisów 
ustawy zasiłkowej. Przy ustalaniu podsta-

wy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców 
nie należy uwzględniać minimalnej pod-
stawy wymiaru zasiłku, a także nie mają 
zastosowania zasady dotyczące uzupeł-
niania podstawy wymiaru zasiłku.
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Podstawę wymiaru zasiłku przysługują-
cego ubezpieczonemu będącemu pracow-
nikiem stanowi, co do zasady:
■ przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

wypłacone za okres 12 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających miesiąc 
powstania niezdolności do pracy lub

■ odpowiednio przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za pełne ka-
lendarzowe miesiące ubezpieczenia 
chorobowego, jeżeli niezdolność do 
pracy powstała przed upływem wska-
zanych 12 miesięcy (art. 36 ustawy za-
siłkowej).
Wynagrodzenie, o którym mowa, to 

przychód pracownika stanowiący podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe, po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne finansowanych 
przez pracownika (art. 3 ust. 3 ustawy za-
siłkowej).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przy ustalaniu prawa do zasiłku przy-
chód pracownika należy pomniejszyć 
o składki finansowane przez pracowni-
ka, tj. o 13,71% (lub niższy procent, je-
żeli doszło do przekroczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek).

W przypadku zleceniobiorcy podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 
przychód za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w któ-
rym powstała niezdolność do pracy. Jeże-
li natomiast niezdolność do pracy po w sta-
 ła przed upływem 12 miesięcy kalenda-
rzowych ubezpieczenia, podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi prze-
ciętny miesięczny przychód za pełne 
kalendarzowe miesiące ubezpieczenia 
(art. 48 ustawy zasiłkowej).

Przychód zleceniobiorcy, tak samo jak 
pracownika, jest pomniejszany o 13,71% 
(art. 3 ust. 4 ustawy zasiłkowej), przy 
czym podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne w przypadku zlece-
niobiorców stanowi:
■ przychód w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, jeżeli w umowie określono 
odpłatność za jej wykonywanie kwoto-
wo, w kwotowej stawce godzinowej lub 
akordowej albo prowizyjnie,

■ zadeklarowana kwota, nie niższa jednak 
od kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
jeżeli odpłatność za jej wykonywanie 
określono w inny sposób niż powyżej.

Różny okres wyczekiwania 
na prawo do zasiłku 
chorobowego

Pracownik nabywa prawo do zasiłku 
chorobowego po upływie 30 dni, nato-
miast zleceniobiorca po upływie 90 dni 
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobo-
wego. Okres wyczekiwania na prawo do 
zasiłku w przypadku zleceniobiorcy jest 
zatem dłuższy.

Do 90-dniowego okresu wyczekiwania 
w przypadku pracownika, jak też zlece-
niobiorcy wlicza się poprzednie okresy 
ubezpieczenia chorobowego zarówno 
obowiązkowego, jak i dobrowolnego, je-
żeli przerwa między tymi okresami:
■ nie przekroczyła 30 dni lub
■ była spowodowana urlopem wycho-

wawczym, bezpłatnym, pobieraniem 
zasiłku macierzyńskiego albo odbywa-
niem czynnej służby wojskowej przez 
żołnierza niezawodowego.

Przychód z niepełnego 
miesiąca ubezpieczenia

Jeżeli pracownik został zatrudniony 
w trakcie miesiąca, a niezdolność do pra-
cy powstała w następnym miesiącu, pod-
stawę wymiaru zasiłku chorobowego sta-
nowi wynagrodzenie pracownika za 
miesiąc, w którym powstała niezdolność 
do pracy, tj. za pełny kalendarzowy mie-
siąc zatrudnienia, po uzupełnieniu.

Natomiast gdy zleceniobiorca został 
objęty ubezpieczeniem chorobowym 
w trakcie miesiąca, a w następnym mie-
siącu stał się niezdolny do pracy, to nie 
należy ustalać podstawy wymiaru zasiłku 
na podstawie przychodu z miesiąca, 
w którym powstała niezdolność do pracy.

W przypadku zleceniobiorcy, który zo-
stał objęty ubezpieczeniem chorobowym 
w trakcie miesiąca, a zachorował w na-
stępnym miesiącu, podstawę wymiaru 
zasiłku stanowi (odmiennie niż w przy-
padku pracowników) przychód z pierw-
szego niepełnego kalendarzowego mie-
siąca ubezpieczenia.

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniły się zasa-
dy ustalania podstawy wymiaru zasiłku 
dla osób (podlegających ubezpieczeniu 
chorobowemu dobrowolnie), które stały 
się niezdolne do pracy przed upływem 
pełnego miesiąca kalendarzowego ubez-
pieczenia, a okres ich ubezpieczenia roz-

niezdolność
 do pracy
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począł się nie później niż 30 dni od ustania 
ubezpieczenia z innego tytułu. W takim przy-
padku podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego stanowi wynagrodzenie, które ubezpie-
czony osiągnąłby, gdyby pracował pełny 
miesiąc kalendarzowy (art. 49 ust. 2 ustawy 
zasiłkowej). Przed wskazaną zmianą podsta-
wę wymiaru zasiłku stanowił przychód za 
niepełny miesiąc (bez uzupełniania).

Jeżeli zleceniobiorca stanie się niezdolny do 
pracy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia 
i nie posiada ciągłości ubezpieczenia, podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi przychód z niepełne-
go miesiąca, bez uzupełniania. Jeżeli natomiast 
okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął 
się później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia 
chorobowego z innego tytułu, to podstawę wy-
miaru stanowi przychód za niepełny miesiąc 
ubezpieczenia, bez uzupełniania.

PRZYKŁAD

Od 13 stycznia 2014 r. spółka Zycher za-
trudniła pracownika wynagradzanego 
stałą stawką miesięczną 4200 zł i zlece-
niobiorcę z miesięcznym wynagrodze-
niem 2790 zł (zleceniobiorca przystąpił 
do dobrowolnego ubezpieczenia choro-
bowego).
Za styczeń br. pracownik otrzymał wy-
nagrodzenie w wysokości 3000 zł 
(4200 zł : 168 godz. do przepracowania 
w styczniu = 25 zł; 25 zł × 48 godzin 
nieprzepracowanych, przypadających 
w okresie od 1 do 12 stycznia = 1200 zł; 
4200 zł – 1200 zł = 3000 zł), nato-
miast zleceniobiorca otrzymał 1710 zł 
(2790 zł : 31 dni = 90 zł; 90 zł × 19 dni 
trwania umowy w styczniu = 1710 zł). 
Obaj ubezpieczeni stali się niezdolni 
do pracy w lutym 2014 r., nabywając  
prawo do wynagrodzenia chorobowego 
(pracownik) i zasiłku (zleceniobiorca). 
Poprzedni tytuł do ubezpieczenia cho-
robowego zleceniobiorcy zakończył się 
31 grudnia 2013 r. (był pracownikiem 
przez 2 lata).
W przypadku pracownika podstawę wy-
miaru zasiłku należy ustalić na podsta-
wie wynagrodzenia za luty, po uzupeł-
nieniu. Uzupełnienie będzie polegać na 
przyjęciu kwoty z umowy o pracę. Jeżeli 
oprócz stałej płacy miesięcznej pracow-
nik nie otrzymuje innych składników 
podlegających uwzględnieniu w pod-
stawie wymiaru zasiłku, to wynagro-

dzenie chorobowe należy ustalić z kwo-
ty 3624,18 zł (4200 zł – 13,71%).
Niezdolność do pracy zleceniobiorcy 
powstała przed upływem pełnego mie-
siąca kalendarzowego ubezpieczenia 
chorobowego (a okres ubezpieczenia 
chorobowego rozpoczął się nie później 
niż 30 dni od poprzedniego ubezpiecze-
nia). Zatem podstawą wymiaru zasiłku 
będzie przychód za styczeń (za pierw-
szy miesiąc ubezpieczenia chorobowe-
go), po uzupełnieniu. Gdyby zlecenio-
biorca wykonywał umowę zlecenia 
przez cały styczeń, to uzyskałby przy-
chód w kwocie 2790 zł. Ta kwota, po-
mniejszona o 13,71%, będzie stanowić 
podstawę wymiaru zasiłku dla zlecenio-
biorcy (2790 zł – 13,71% = 2407,49 zł).

Wyłączenie miesiąca 
z podstawy wymiaru zasiłku

Jeżeli pracownik zachoruje w terminie póź-
niejszym niż pierwszy miesiąc zatrudnienia, 
a w okresie, z którego jest ustalana podstawa 
wymiaru zasiłku, nie osiągnął wynagrodze-
nia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn 
usprawiedliwionych, to przy ustalaniu pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego:
■ wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, 

w których pracownik przepracował mniej 
niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

■ przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagro-
dzenie za miesiące, w których pracownik 
przepracował co najmniej połowę obowią-
zującego go czasu pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
urlop wypoczynkowy traktuje się jak dni 
pracy.

Przez pojęcie „usprawiedliwiona nieobecność 
w pracy” należy rozumieć nieobecność spowo-
dowaną np. chorobą czy urlopem bezpłatnym. 
Za okres nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy nie uznaje się m.in. urlopu wypoczyn-
kowego, urlopu okolicznościowego. Do celów 
ustalania podstawy wymiaru zasiłku na równi 
z dniami, w których pracownik świadczył pracę, 
traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne 
dni nieobecności w pracy, za które pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Uzupełnienie wynagrodzenia polega na 
ustaleniu, jakie wynagrodzenie pracownik 
uzyskałby, gdyby przepracował pełny mie-

pełny miesiąc 
kalendarzowy

nieobecność 
w pracy
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siąc. Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana 
podstawa wymiaru zasiłku, pracownik w każ-
dym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych 
wykonywał pracę przez mniej niż połowę 
obowiązującego go czasu pracy, to przy usta-
laniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowe-
go przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie 
miesiące, po uzupełnieniu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zle-
ceniobiorcy. Jeżeli w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc wystąpienia niezdol-
ności do pracy lub odpowiednio w okresie 
pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpie-
czenia, przychód zleceniobiorcy uległ zmniej-
szeniu wskutek:
■ niewykonywania pracy w okresie pobiera-

nia zasiłku chorobowego, opiekuńczego, 
macierzyńskiego, świadczenia rehabilita-
cyjnego albo

■ niewykonywania pracy w okresie odbywa-
nia ćwiczeń wojskowych,

to, ustalając podstawę wymiaru zasiłku, nale-
ży wyłączyć przychód za miesiące, w których 
zleceniobiorca z wymienionych przyczyn wy-
konywał zlecenie przez mniej niż połowę mie-
siąca. Jeżeli natomiast zleceniobiorca wyko-
nywał zlecenie przez co najmniej połowę 
miesiąca, to należy przyjąć faktyczny przy-
chód za ten miesiąc, bez uzupełnienia.

W powyższych okolicznościach błędem by-
łoby zatem uzupełnianie przychodu za mie-
siąc, w którym zleceniobiorca z wymienio-
nych przyczyn wykonywał zlecenie przez co 
najmniej połowę miesiąca. W takiej sytuacji 
uzupełnianie wynagrodzenia ma zastosowa-
nie do pracowników, natomiast nie stosuje się 
go do zleceniobiorców.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przychodu zleceniobiorcy uwzględnianego 
w podstawie wymiaru zasiłku nie należy 
uzupełniać.

PRZYKŁAD

Firma ABC podpisała umowę zlecenia na okres 10 miesięcy (od 1 lipca 2013 r. do 30 kwiet-
nia 2014 r.). Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 
Z uwagi na przerwę w okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dłuższą niż 
30 dni, obowiązywał go 90-dniowy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku (prawo to 
uzyskał 29 września 2013 r.). W umowie zlecenia odpłatność za jej wykonanie określono 
w stawce godzinowej. Zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby w sierp-
niu oraz w październiku 2013 r. (w tych miesiącach umowę zlecenia wykonywał przez 
mniej niż połowę miesiąca). W sierpniu 2013 r. niezdolność do pracy przypadała w okre-
sie wyczekiwania, zatem za okres tej niezdolności zleceniobiorca nie nabył prawa do za-
siłku chorobowego. Nabył natomiast prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolno-
ści do pracy przypadający w październiku 2013 r. Ponownie zleceniobiorca zachorował 
w lutym 2014 r., nabywając prawo do zasiłku chorobowego (80%).
Ustalając podstawę wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy w lutym 2014 r., na-
leży wyłączyć przychód za październik 2013 r., ponieważ w tym miesiącu zleceniobiorca 
wykonywał zlecenie przez mniej niż połowę miesiąca. Należy natomiast uwzględnić przy-
chód za sierpień 2013 r., mimo że umowa była wykonywana przez mniej niż połowę mie-
siąca, gdyż był to okres nwiezdolności do pracy z powodu choroby, za który ubezpieczo-
nemu nie przysługiwało prawo do zasiłku. Przychód ten należy uwzględnić w kwocie 
faktycznej, bez uzupełniania.

Przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę w okresie od lipca 2013 r. do stycznia br.

Miesiąc/rok Przychód z umowy 
zlecenia

Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

(13,71%)

Kwota stanowiąca 
podstawę 

wymiaru zasiłku

1 2 3 4

01/2014 2060,80 zł 282,54 zł 1778,26 zł
12/2013 1792,00 zł 245,68 zł 1546,32 zł
11/2013 1881,60 zł 257,97 zł 1623,63 zł
10/2013 716,80 zł 98,27 zł  
09/2013 1792,00 zł 245,68 zł 1546,32 zł
08/2013 627,20 zł 85,99 zł 541,21 zł

wyłączenie 
przychodu



Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  11  (825)30 www.pgp.infor.pl

1 2 3 4

07/2013 2150,40 zł 294,82 zł 1855,58 zł
Suma 8891,32 zł
Przeciętny miesięczny przychód (8891,32 zł : 6) 1481,89 zł
Podstawa wymiaru zasiłku 80% 1185,51 zł
Kwota zasiłku za jeden dzień 39,52 zł

Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 1481,89 zł (8891,32 zł : 6 miesięcy), a stawka dzienna 
zasiłku chorobowego należnego w lutym wynosi 39,52 zł (1481,89 zł × 80% : 30 dni = 
= 39,52 zł).

Dodatkowe składniki 
wynagrodzenia

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku przy-
sługującego pracownikowi, pracodawca nie 
powinien uwzględniać niektórych składników 
wynagrodzenia i innych świadczeń związa-
nych z pracą, mimo że została od nich naliczo-
na składka na ubezpieczenie chorobowe.

Do takich składników należą:
■ składniki wynagrodzenia (premie, nagro-

dy, dodatki), do których pracownik zacho-
wuje prawo w okresie pobierania zasiłku 
zgodnie z postanowieniami układów zbio-
rowych pracy lub przepisami o wynagra-
dzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres 
pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 usta-
wy zasiłkowej),

■ składniki wynagrodzenia, które są przy-
znawane niezależnie od oceny pracy pra-
cownika, na których przyznanie i wypłatę 
nie ma wpływu okres pobierania zasiłku 
(mimo pobierania zasiłku pracownik otrzy-
muje dany składnik wynagrodzenia), takie 
jak np. wartość szczepień ochronnych pra-
cowników finansowanych przez praco-
dawcę, koszt wynajmu przez pracownika 
mieszkania sfinansowany lub dofinanso-
wany przez pracodawcę, dopłata praco-
dawcy do dodatkowego ubezpieczenia 

pracownika z tytułu różnych ryzyk, finan-
sowane przez pracodawcę abonamenty 
medyczne, programy sportowe itp.,

■ składniki wynagrodzenia nieuzależnione 
bezpośrednio od indywidualnego wkładu 
pracy pracownika, ale od wyników grupy 
pracowników lub całego zakładu pracy, 
wypłacane niezależnie od absencji pracow-
nika.
Zasada ta nie ma odpowiedniego zastoso-

wania do zleceniobiorcy. Jeżeli zatem zlece-
niobiorca otrzyma któryś z wymienionych 
składników, to zleceniodawca powinien 
uwzględnić go przy ustalaniu podstawy wy-
miaru zasiłku (patrz tabela 4).

Różnice w zakresie 
minimalnej podstawy 
wymiaru zasiłku

W przypadku pracownika ustawodawca 
przewidział minimalną podstawę wymiaru 
zasiłku (art. 45 ustawy zasiłkowej). Jeżeli na-
tomiast podstawa wymiaru zasiłku przysłu-
gującego zleceniobiorcy okaże się niższa niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(po pomniejszeniu o 13,71%), to nie należy 
jej podwyższać do poziomu minimalnej pod-
stawy wymiaru zasiłku.

Tabela 4. Różnice w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pracownika i zleceniobiorcy
Określenie sytuacji

 lub regulacja Pracownik Zleceniobiorca

1 2 3
Okres wyczekiwania na prawo 
do zasiłku chorobowego

30 dni nieprzerwanego ubez-
pieczenia chorobowego

90 dni nieprzerwanego ubez-
pieczenia chorobowego

Ubezpieczony zatrudniony 
w trakcie jednego miesiąca 
zachorował w następnym mie-
siącu

Podstawę wymiaru zasiłku sta-
nowi wynagrodzenie za mie-
siąc, w którym powstała nie-
zdolność do pracy (po uzupeł-
nieniu)

Podstawę wymiaru zasiłku sta-
nowi wynagrodzenie za pier-
wszy niepełny miesiąc ubez-
pieczenia:
■ po uzupełnieniu, jeżeli 

okres ubezpieczenia choro-

premie
 i nagrody

abonament 
medyczny
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1 2 3

bowego rozpoczął się nie 
później niż 30 dni od usta-
nia ubezpieczenia choro-
bowego z innego tytułu 
lub

■ bez uzupełniania, jeżeli 
okres ubezpieczenia choro-
bowego rozpoczął się póź-
niej niż 30 dni od ustania 
ubezpieczenia chorobowe-
go z innego tytułu

Wyłączenie wynagrodzenia/ 
/przychodu za niektóre mie-
siące

Wyłączeniu podlega wynagro-
dzenie za każdy miesiąc, jeżeli 
z przyczyn usprawiedliwio-
nych pracownik wykonywał 
pracę przez mniej niż połowę 
miesiąca (z wyjątkiem sytu-
acji, gdy w każdym z uwzględ-
nianych miesięcy pracownik 
wykonywał pracę przez mniej 
niż połowę obowiązującego go 
czasu pracy)

Wyłączeniu podlega przychód 
za miesiące ubezpieczenia, 
w których zleceniobiorca wy-
konywał zlecenie przez mniej 
niż połowę miesiąca na skutek 
pobierania świadczeń choro-
bowych lub odbywania ćwi-
czeń wojskowych

■ Premie, nagrody, dodatki 
przysługujące za okresy ab-
sencji chorobowej,

■ Składniki przyznawane nie-
zależnie od oceny pracy 
ubezpieczonego,

■ Składniki nieuzależnione 
bezpośrednio od indywidu-
alnego wkładu pracy ubez-
pieczonego, ale od wyni-
ków grupy wypłacane 
niezależnie od tej absencji

Nie uwzględnia się w podsta-
wie wymiaru zasiłku przysłu-
gującego za okres zatrudnie-
nia

Uwzględnia się w podstawie 
wymiaru zasiłku

Minimalna podstawa wymia-
ru zasiłku

W pierwszym roku pracy nie 
może być niższa od 80% mini-
malnego wynagrodzenia, po 
odliczeniu kwoty odpowiada-
jącej 13,71% tego wynagro-
dzenia (1159,74 zł), a w pozo-
stałych przypadkach od 100% 
(1449,67 zł)

Nie obowiązuje

ALDONA SALAMON
 specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 37 ustawy o świadczeniach z ubezpie-
czenia w razie choroby i macierzyństwa
1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała 
przed upływem pełnego miesiąca kalen-

darzowego ubezpieczenia chorobowego, 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
stanowi wynagrodzenie, które ubezpie-
czony będący pracownikiem osiągnąłby, 
gdyby pracował pełny miesiąc kalenda-
rzowy. 
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Wszystko o wynagrodzeniu 
chorobowym
Czy do podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorcy 
należy wliczyć składnik wynagrodzenia 
niepomniejszany za czas choroby

PYTANIE
W naszej firmie obowiązuje regu-
lamin wynagrodzeń, który zakła-
da, że wszyscy pracownicy mają 
prawo do pakietów medycznych. 
Takiego prawa nie mają zlecenio-
biorcy, ale co miesiąc wypłacamy 
im równowartość pakietu w for-
mie premii, która przysługuje nie-
zależnie od niezdolności do pracy 
z powodu choroby. Czy premię na-
leży doliczyć do podstawy wymia-
ru zasiłku?

ODPOWIEDŹ
Tak. Wartość premii należy 

uwzględnić w podstawie wymiaru 
zasiłku, mimo że przysługuje nieza-
leżnie od nieobecności w pracy 
z powodu choroby.

WYJAŚNIENIE
W przypadku osób niebędących 

pracownikami, a więc również zlece-
niobiorców, przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku nie ma zastosowa-
nia art. 41 ustawy zasiłkowej, który 
nakazuje wyłączenie z podstawy wy-
miaru zasiłku tych składników wy-
nagrodzenia, które nie są pomniej-
szane za okresy pobierania zasiłków 
i przysługujących do określonego 
terminu. Wobec tego dodatkowe 
składniki wynagrodzenia zlecenio-
biorcy (od których była odprowadzo-
na składka chorobowa) są wliczane 
do podstawy wymiaru zasiłku bez 
względu na to, czy są zmniejszane za 
okres niezdolności do pracy. Dlatego 
w podstawie wymiaru zasiłku muszą 
Państwo uwzględnić pakiet medycz-

ny wypłacony zleceniobiorcy w for-
mie premii.

Do przychodów z działalności wy-
konywanej osobiście zalicza się, 
oprócz wynagrodzenia, także war-
tość dodatkowych świadczeń otrzy-
manych w związku z zawartą umową 
zlecenia, m.in. wartość pakietów me-
dycznych, premii. Wartość tych 
świadczeń stanowi przychód z za-
wartej umowy zlecenia podlegający 
składkom ZUS.

W podstawie wymiaru zasiłku zle-
ceniobiorców należy uwzględnić 
składniki wynagrodzenia, które nie są 
pomniejszane za dni choroby, jeśli 
była od nich odprowadzona składka 
chorobowa.

Ustawa przewiduje wyłączenie 
przychodu z podstawy wymiaru 
zasiłku w sytuacji, gdy w okresie, 
z którego jest ustalana podstawa 
wymiaru zasiłku, przychód ubez -
pie czonego uległ zmniejszeniu wsku-
tek niewykonywania działalności 
w okre sie pobierania zasiłku choro-
bowego, macierzyńskiego, opiekuń-
czego, świadczenia rehabilitacyjnego 
albo odbywania ćwiczeń wojskowych 
i zleceniobiorca wykonywał umowę 
zlecenia przez mniej niż połowę mie-
siąca.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca, podlegający od 
1 lutego 2012 r. dobrowolnie 
ubezpieczeniu chorobowemu, 
chorował od 30 listopada do

19  grudnia 2013 r. Do podsta-
wy wymiaru zasiłku chorobo-
wego  przyjęto przeciętny  mie-
sięczny przychód za okres 
12 miesięcy kalendarzowych 
ubezpieczenia poprzedzających 
miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy, tj. od lis-
topada 2012 r. do października 
2013 r. Ubezpieczony  pobierał 
zasiłek chorobowy od 6 maja 
do 30 czerwca 2013 r. Podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi kwota 
przychodu za listopad i gru-
dzień 2012 r. oraz za styczeń, 
luty, marzec, kwiecień, lipiec, 
sierpień, wrzesień i październik 
2013 r., podzielona przez 10. 
Nie uwzględnia się przychodu 
za maj, w którym zlecenio-
biorca wykonywał działalność 
przez mniej niż połowę miesią-
ca, oraz za czerwiec 2013 r., 
w którym ubezpieczony nie wy-
konywał działalności i za ten 
miesiąc otrzymał zasiłek choro-
bowy.

Podstawę wymiaru zasiłku przy-
sługującego zleceniobiorcy stanowi 
przeciętny miesięczny przychód za 
okres 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym 
powstało prawo do zasiłku, po 
od liczeniu kwoty odpowiadającej 
13,71% podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenia społeczne finanso-
wane przez pracownika. Jeżeli ubez-
pieczenie trwa krócej niż 12 mie sięcy 
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kalendarzowych, podstawę wymiaru 
zasiłku stanowi przeciętny miesięcz-
ny przychód z faktycznego okresu 
ubezpieczenia – za pełne kalendarzo-
we miesiące tego ubezpieczenia. Za 
okres nieprzerwanego ubezpieczenia 
uważa się również kolejne okresy 
podlegania ubezpieczeniu chorobo-
wemu z tego samego tytułu, tj. kolej-
ne umowy zlecenia zawarte z tym sa-
mym podmiotem. Natomiast przerwy 
przypadającej na dni ustawowo wol-
ne od pracy nie traktuje się jako prze-
rwy w ubezpieczeniu chorobowym.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonywał umo-
wy zlecenia na rzecz tego same-

go zleceniodawcy w następują-
cych okresach: od 2 stycznia do 
31 października 2012 r., od 2 li-
stopada do 31 grudnia 2012 r.  
oraz od 2 stycznia 2013 r. i trwa 
nadal. Z tytułu każdej z wymie-
nionych umów zlecenia osoba ta 
podlegała dobrowolnemu ubez-
pieczeniu chorobowemu. Zlece-
niobiorca chorował w okresie od 
3 do 20 grudnia 2013 r. Mimo 
przerw, podstawa wymiaru za-
siłku chorobowego została usta-
lona z uwzględnieniem przy-
chodu za nieprzerwany okres 
ubezpieczenia chorobowego, 
tj. od grudnia 2012 r. do listopa-
da 2013 r. Przerwy w wykony-
waniu zleceń przypadały na dni

ustawowo wolne od pracy 
(tj. 1 listopada i 1 stycznia).

Bogusław Nowakowski 
praktyk z 25-letnim stażem w dziale 

świadczeń krótkoterminowych, 
autor licznych publikacji prasowych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 

art. 42, 48 i 50 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 159), 

■ art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 18 
ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn.zm.). 

Jakie są skutki wykorzystania przez pracownika zwolnienia 
lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem

PYTANIE
Pracownik naszej firmy przedłożył 
zwolnienie lekarskie obejmujące 
okres ponad dwóch tygodni. Jedno-
cześnie w czasie rzekomej choroby 
widziany był na prywatnym wyjeź-
dzie (na nartach w górach). Jakie 
sankcje prawne możemy zastoso-
wać wobec pracownika? Czy może-
my odmówić mu wypłaty wynagro-
dzenia za czas choroby i zwolnić 
dyscyplinarnie?

ODPOWIEDŹ
Celem zwolnienia lekarskiego jest 

zapewnienie ubezpieczonemu/pra-
cownikowi możliwości leczenia się 
i dlatego jest on zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy. Potrakto-
wanie czasu choroby jako okazji do 
prywatnych wyjazdów może być 
uznane za złamanie prawa i może 
być np. powodem oskarżenia ubez-
pieczonego o wyłudzenie zwolnie-
nia i świadczeń pieniężnych. Wy-
korzystanie przez pracownika 
zwolnienia lekarskiego w sposób 
sprzeczny z jego celem zwalnia pra-
codawcę z obowiązku wypłaty pra-
cownikowi wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, a ponadto 
stanowić może przyczynę rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika.

WYJAŚNIENIE
W czasie zwolnienia lekarskiego 

pracownik jest czasowo zwolniony 
z obowiązku świadczenia pracy i wy-
konywania innych czynności mają-
cych związek z pracą. W tym czasie 
przejawem troski pracownika o dobro 
zakładu pracy jest stosowanie się do 
wskazań lekarskich i powstrzymywa-
nie się od wykonywania czynności 
mogących przedłużyć jego nieobec-
ność w pracy. Tak wynika m.in. z wy-
roku Sądu Najwyższego  z 16 listopa-
da 2000 r. (sygn. akt I PKN 44/00, 
OSNP nr 10/2002, poz. 239): 
(...) Podjęcie przez pracownika niezdol-
nego do pracy wskutek choroby czyn-
ności zarobkowych sprzecznych ze 
wskazaniami lekarskimi nie jest wyko-
nywaniem obowiązku troski o dobro 
zakładu pracy, nawet wtedy, gdy praco-
dawca, bez swojej wiedzy i zgody, uzy-
skał przy okazji korzyść majątkową. 
II. Przejawem troski pracownika nie-
zdolnego do pracy wskutek choroby 

o dobro zakładu pracy jest stosowanie 
się do wskazań lekarskich i powstrzy-
mywanie się od wykonywania czynno-
ści mogących przedłużyć jego nieobec-
ność w pracy (art. 211 pkt 5 k.p. 
w związku z art. 100 § 2 pkt 3 k.p.)...

Pracodawca ma prawo zażądać od 
pracownika wyjaśnienia, czy w okre-
sie zwolnienia z obowiązku wykony-
wania pracy z powodu choroby prze-
prowadzał zaleconą przez lekarza 
kurację, czy też wykorzystywał zwol-
nienie w innym celu – niezależnie od 
tego, czy sprzyjającym poprawie sta-
nu zdrowia, czy pogarszającym lub 
mogącym go pogorszyć – mieści się to 
bowiem w ramach obowiązku współ-
działania z pracodawcą przy wykony-
waniu zobowiązania. 

Ustalenie przez pracodawcę, że do-
szło do wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego niezgodnie z jego prze-
znaczeniem, może być uznane za 
naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych i tym samym 
stanowić uzasadnioną przyczynę 
roz wiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, jeśli pracownikowi 
można przypisać winę, co najmniej 
w postaci rażącego niedbalstwa.
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Na podstawie art. 52 k.p. praco-
dawca może rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika w razie ciężkiego naru-
szenia przez pracownika podstawo-
wych obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika 
nie może nastąpić po upływie jednego 
miesiąca od uzyskania przez praco-
dawcę wiadomości o okoliczności 
uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika, jako 
nadzwyczajny sposób rozwiązania 
stosunku pracy, powinno być stoso-
wane przez pracodawcę wyjątkowo 
i z ostrożnością. Powinno być uzasad-
nione szczególnymi okolicznościami, 
gdy czyn pracownika stanowi zagro-
żenie dla interesów pracodawcy. Te 
szczególne okoliczności w zakresie 
winy pracownika polegają na jego złej 
woli lub rażącym niedbalstwie.

Prywatny wyjazd pracownika, wy-
konywanie przez niego pracy lub pro-
wadzenie przez niego innej działalno-
ści w czasie zwolnienia lekarskiego 
może być kwalifikowane jako naru-
szenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych wówczas, gdy pracow-
nik takim zachowaniem przekreśla 
cele zwolnienia, czyli jak najszybszy 
powrót do zdrowia i odzyskanie zdol-
ności do wykonywania pracy, godzi 
w dobro pracodawcy i działa sprzecz-
nie ze swoimi obowiązkami, takimi 
jak: lojalność wobec pracodawcy, obo-
wiązek świadczenia pracy i usprawie-
dliwiania nieobecności.

O zwolnieniu dyscyplinarnym pra-
cownika, tj. rozwiązaniu umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika, decyduje jednostkowy 
czyn tego pracownika, a nie przebieg 
jego dotychczasowej pracy.

Przypisanie pracownikowi ciężkie-
go naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych wymaga każ-
dorazowo ustalenia i wskazania, jaki 
podstawowy obowiązek został naru-
szony w sposób ciężki, a następnie, że 
naruszenie to nastąpiło z winy umyśl-
nej pracownika.

Wprawdzie nadużycie korzystania 
ze świadczeń chorobowych samo w so-
bie nie może być zakwalifikowane jako 
ciężkie naruszenie obowiązków pra-

cowniczych, jednak w przypadku gdy 
pracownik wykorzystuje zwolnienie le-
karskie niezgodnie z jego przeznacze-
niem, przekreślając cel, dla którego zo-
stało ono wydane, tj. odzyskanie pełnej 
zdolności do pracy (prowadząc m.in. do 
przedłużenia nieobecności w pracy), 
godzi w dobro zakładu pracy, czyli nie 
przestrzega jednego z podstawowych 
obowiązków pracowniczych. W kon-
sekwencji takie zachowanie pracowni-
ka może prowadzić do jego dyscypli-
narnego zwolnienia.

Za czas niezdolności pracownika do 
pracy wskutek choroby lub odosobnie-
nia w związku z chorobą zakaźną, 
trwającej łącznie do 33 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, a w przypadku 
pracownika, który ukończył 50. rok ży-
cia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, pracownik za-
chowuje prawo do 80% wynagrodze-
nia, chyba że obowiązujące u danego 
pracodawcy przepisy prawa pracy 
przewidują wyższe wynagrodzenie 
z tego tytułu (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.).

Wynagrodzenie za czas choroby na-
leży obliczyć według zasad obowiązu-
jących przy ustalaniu podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego i wypłacić 
za każdy dzień niezdolności do pracy, 
nie wyłączając dni wolnych od pracy. 
Wynagrodzenie to nie ulega obniże-
niu w przypadku ograniczenia pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego, 
nie przysługuje też w przypadkach, 
w których pracownik nie ma prawa do 
zasiłku chorobowego.

Pobieranie przez pracownika w okre-
sie niezdolności do pracy wynagrodze-
nia, o którym mowa w art. 92 § 1 pkt 1 
k.p., nie jest równoznaczne z pobiera-
niem zasiłku chorobowego. Świadcze-
nie przewidziane w tym przepisie jest 
wynagrodzeniem za pracę wypłacanym 
przez pracodawcę z własnych środków.

Wynagrodzenie za pracę przysłu-
guje także za czas niewykonywania 
pracy, jeżeli przepisy prawa pracy 
tak stanowią (art. 80 k.p.). Należy 
zatem przyjąć, że obowiązek wypła-
ty wynagrodzenia za czas niezdol-
ności do pracy pracownika wskutek 
choroby jest jednym z wyjątków od 
zasady, że wynagrodzenie przysłu-
guje wyłącznie za wykonaną pracę. 
Pracownik zachowuje więc prawo do 
wynagrodzenia za okres niezdolności 

do pracy wskutek choroby lub od-
osobnienia w związku ze zwalcza-
niem chorób zakaźnych, gdy spełnia 
warunki, od których zależy nabycie 
prawa do zasiłku chorobowego. Wy-
nagrodzenie to nie przysługuje w sy-
tuacjach, w których pracownik nie 
ma prawa do zasiłku chorobowego 
(art. 92 § 3 pkt 2 k.p.).

Pracodawca może wystąpić do ZUS 
o przeprowadzenie kontroli prawi-
dłowości orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy z powodu choro-
by oraz wystawiania zaświadczeń 
lekarskich do celu wypłaty wynagro-
dzenia pracownikowi przez praco-
dawcę za czas niezdolności pracow-
nika do pracy.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, 
gdy ubezpieczony w okresie zwolnie-
nia lekarskiego wykonywał pracę za-
robkową lub wykorzystał zwolnienie 
w sposób niezgodny z jego celem, 
a także gdy zaświadczenie lekarskie 
zostało sfałszowane.

W razie ustalenia przez pracodaw-
cę, że pracownik wykorzystuje zwol-
nienie lekarskie niezgodnie z jego ce-
lem, na podstawie art. 92 § 3 pkt 2 
k.p. w zw. z art. 17 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa, pracodawca jest zwolniony 
z obowiązku wypłaty pracownikowi 
wynagrodzenia za czas tej niezdolno-
ści do pracy, a nadto z tej przyczyny 
pracodawca może rozwiązać z takim 
pracownikiem umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z jego winy (zwolnie-
nie dyscyplinarne).

PRZYKŁAD

Alicja K. jest pracownikiem fir-
my handlowej, pracuje na stano-
wisku handlowca. W listopadzie 
2013 r. złożyła wniosek o urlop 
wypoczynkowy, który miałby 
obejmować dwa tygodnie grud-
nia 2013 r. Zważywszy, że gru-
dzień jest miesiącem wzmo-
żonej sprzedaży w związku 
z okresem przedświątecznym, 
odmówiono udzielenia jej urlo-
pu w tym czasie. Jednak Ali-
cja K. w pierwszych dniach grud-
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nia 2013 r. przesłała pocztą do 
firmy zwolnienie lekarskie obej-
mujące okres dwóch tygodni. Po 
weryfikacji zwolnienia lekar-
skiego okazało się, że Alicja K. 
jest rzekomo chora na zapalenie 
oskrzeli i ma wskazanie, by le-
żeć. Pracodawca, z uwagi na jej 
wcześniejszy negatywnie rozpa-
trzony wniosek o udzielenie 
urlopu, nabrał podejrzeń co do 
realnych przyczyn zwolnienia 
lekarskiego i zarządził przepro-
wadzenie kontroli. W tym celu 
wytypował komisję, która udała 
się do miejsca zamieszkania Ali-
cji K. Pracownicy nie zastano 
w domu, a jej matka oświadczy-
ła, że córka przebywa poza miej-

scem zamieszkania (jest na wy-
jeździe w górach) i wróci za dwa 
tygodnie.
Pracodawca z uwagi na powyż-
sze, zgodnie z art. 92 § 3 pkt 2 
k.p. w zw. z art. 17 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyń-
stwa, odmówił pracownicy wy-
płaty wynagrodzenia za czas 
choroby, a ponadto w pierwszym 
dniu jej powrotu do pracy zwol-
nił ją dyscyplinarnie, wskazując, 
iż naruszyła podstawowy obo-
wiązek pracowniczy, jakim jest 
dbanie o dobro zakładu pracy 
(w okresie przedświątecznym, 
gdy była potrzebna w firmie jako

handlowiec, przedłożyła sfałszo-
wane zwolnienie lekarskie, by 
móc  wyjechać na zaplanowany 
wcześniej urlop w górach).

Emilia Bartkowiak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 92 § 1 pkt 1, art. 92 § 2 i 3, art. 52, 

80 i 100 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

■ art. 17, art. 59 ust. 12, art. 68 ustawy 
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyń-
stwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, 
poz. 512 z późn. zm.). 

Jaki wpływ ma zwolnienie lekarskie na prawo do trzynastki

PYTANIE 
9 sierpnia 2013 r. pracownik roz-
wiązał umowę o pracę na mocy po-
rozumienia stron. Od 8 lutego 
2013 r. do dnia rozwiązania umo-
wy o pracę pracownik przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. Czy pra-
cownikowi przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie roczne za 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Nie. Warunkiem nabycia prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego jest przepracowanie 
u danego pracodawcy co najmniej 
6 miesięcy (art. 2 ust. 3 ustawy 
z 12 grudnia 1997 r. o dodatko-
wym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery bud-
żetowej, dalej: u.d.w.r.). Do okre-
su tego liczy się efektywna praca, 
a nie tylko pozostawanie w za-
trudnieniu, co oznacza, że pra-
cownik, który de facto był zatrud-
niony cały rok kalendarzowy 
u danego pracodawcy, ale w okre-
sie przekraczającym sześć miesię-
cy nie świadczył pracy z powodu 
niezdolności do pracy wskutek 
choroby, nie nabywa prawa do 
trzynastki.

WYJAŚNIENIE
Warunkiem nabycia prawa do trzy-

nastki jest efektywne przepracowanie 
okresu co najmniej sześciu miesięcy 
u danego pracodawcy. Sytuacje, 
w których warunek ten nie jest wyma-
gany, zostały enumeratywnie wyli-
czone w art. 2 ust. 3 u.d.w.r. Okresy 
choroby nie zostały wymienione 
w tym przepisie, co oznacza, że nie-
obecności w pracy z tego tytułu trwa-
jącej powyżej sześciu miesięcy skutku-
ją utratą prawa do trzynastki.

Wyliczenie przypadków, kiedy prze-
pracowanie sześciu miesięcy warun-
kujących nabycie prawa do dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego nie 
jest wymagane, jest wyczerpujące. 
Analiza tego przepisu prowadzi do 
wniosku, że nieprzepracowanie sze-
ściu miesięcy w roku kalendarzowym 
może być rezultatem trwającego kró-
cej niż ten okres zatrudnienia u dane-
go pracodawcy, ze względu na:
■ termin nawiązania stosunku pracy 

(art. 2 ust. 3 pkt 1 i 5 u.d.w.r.) lub
■ ustania stosunku pracy (art. 2 ust. 1 

pkt 2, 4 i 7 u.d.w.r.) bądź
■ korzystania z urlopów: wychowaw-

czego, macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego, oj-

cowskiego, na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, z dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, dla poratowania 
zdrowia, do celów naukowych, ar-
tystycznych lub kształcenia zawo-
dowego, rodzicielskiego (art. 2 
ust. 3 pkt 6 i 6a u.d.w.r.) albo

■ odbywania zasadniczej służby woj-
skowej (art. 2 ust. 3 pkt 3 i 5 lit. e  
u.d.w.r.).
Okresem nieprzepracowanym są 

m.in. przypadające w czasie trwania 
stosunku pracy okresy usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy czy raczej 
okresy zwolnienia z obowiązku świad-
czenia (wykonywania) pracy, niezależ-
nie od tego, czy pracownik zachowuje 
za nie prawo do wynagrodzenia (urlop 
dla poratowania zdrowia, urlopy na-
ukowe), czy go nie zachowuje (służba 
wojskowa, urlop wychowawczy).

W tym miejscu trzeba podnieść, że 
ustawowy katalog przerw w świad-
czeniu pracy w okresie trwania sto-
sunku pracy, które w zakresie nabycia 
prawa do proporcjonalnej nagrody 
równoważą okresy przepracowane, 
jest zamknięty. Znaczy to, że okresy 
wszystkich innych usprawiedliwionych 
nieobecności w pracy i zwolnień z obo-
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wiązku świadczenia pracy, poza wy-
mienionymi w art. 2 ust. 3 pkt 3, pkt 5 
lit. e, pkt 6 i 6a u.d.w.r., są okresami 
nieprzepracowanymi w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 i 2 u.d.w.r.

Należy zatem uznać, że okres korzy-
stania ze zwolnienia lekarskiego 
i okres pobierania świadczenia reha-
bilitacyjnego należą do okresów nie-
przepracowanych w rozumieniu art. 2 
ust. 1 i 2 u.d.w.r. Stanowisko takie re-
prezentuje Sąd Najwyższy w swoim 
orzecznictwie na ten temat (uchwały 
SN z 25 lipca 2003 r., sygn. akt III PZP 
7/03 i z 7 lipca 2011 r., sygn. akt III 
PZP 3/11), gdzie przyjmuje się, że 

wyraz „przepracowanie” oznacza fak-
tyczne wykonywanie pracy, a nie tyl-
ko pozostawanie w stosunku pracy.

Warunek efektywnego przepraco-
wania minimum 6 miesięcy w danym 
roku kalendarzowym uchylony jest 
m.in. w przypadku rozwiązania stosun-
ku pracy w związku z przejściem na 
emeryturę, rentę szkoleniową albo ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy lub 
świadczenie rehabilitacyjne (art. 2 
ust. 3 pkt 4 u.d.w.r.). Stan faktyczny 
opisany w pytaniu nie wskazuje, aby 
stosunek pracy pracownika został roz-
wiązany w związku z przejściem na ren-
tę. Jeżeli do dnia wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2013 r. 
(czyli do 31 marca 2014 r.) nie została 
przyznana renta z tytułu niezdolności 
do pracy pracownika, brak jest podstaw 
do przyznania prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

Dariusz Dwojewski  
ekspert w dziedzinie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA  
■ ustawa z   12 grudnia 1997 r. o do-

datkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1144). 

Jak prawidłowo ustalić datę 
wyrejestrowania zleceniobiorcy 

PYTANIE
Jeden z naszych zleceniobiorców 
rozwiązał umowę zlecenia, ale in-
formacja o tym dotarła do nas ze 
znacznym opóźnieniem. W związku 
z tym wyrejestrowanie tej osoby 
z ubezpieczeń nastąpiło po upływie 
7-dniowego terminu. Zlecenio-
biorca był zgłoszony do obowiąz-
ko wych ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnego oraz do dobrowolne-
go ubezpieczenia chorobowego. 
Z jaką datą osoba ta powinna zostać 
wyrejestrowana z obowiązkowych 
ubezpieczeń? Z jaką datą wygaśnie 
jej dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe? Jakie konsekwencje wyni-
kają z nieterminowego złożenia do-
kumentu wyrejestrowania?

ODPOWIEDŹ
Data ustania obowiązkowych ubez-

pieczeń społecznych oraz dobrowol-
nego ubezpieczenia chorobowego, 
do których został zgłoszony zlecenio-
biorca, jest związana z datą zakoń-
czenia umowy zlecenia. Dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe nie może 
być kontynuowane bez tytułu, po roz-
wiązaniu umowy. Wyrejestrowania 
należy więc dokonać poprawnie, wy-
pełniając formularz ZUS ZWUA, wpi-
sując następny dzień po rozwiązaniu 
umowy cywilnej. Od tego dnia powin-
no nastąpić wyrejestrowanie z ubez-

pieczeń społecznych oraz zdro-
wot nego. Nieterminowe zgłoszenie 
wyrejestrowania przez płatnika skła-
dek stanowi co prawda wykroczenie 
przeciwko przepisom z zakresu ubez-
pieczeń społecznych, jednak nie 
oznacza automatycznie wymierzenia 
kary grzywny przez ZUS.

WYJAŚNIENIE
Osoby podlegające obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym jako zleceniobiorcy są nimi 
obejmowane od dnia oznaczonego 
w umowie jako dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia tej umowy. Nato-
miast objęcie dobrowolnym ubezpie-
czeniem chorobowym następuje od 
dnia wskazanego we wniosku, jednak 
nie wcześniej niż od dnia, w którym 
wniosek został zgłoszony. Objęcie 
ubezpieczeniem chorobowym może 
nastąpić od dnia wskazanego przez 
ubezpieczonego we wniosku, jeżeli 
zgłoszenie do obowiązkowych ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowych zo-
stanie dokonane w terminie 7 dni od 
daty powstania obowiązku ubezpie-
czeniowego (art. 14 ust. 1–1a ustawy 
systemowej). Dobrowolne ubezpie-
czenie chorobowe ustaje m.in. od 
dnia:
■ wskazanego we wniosku o wyłą-

czenie z tego ubezpieczenia, nie 

wcześniej jednak niż od dnia, 
w którym wniosek został złożony,

■ ustania tytułu podlegania temu 
ubezpieczeniu.

PRZYKŁAD

Magdalena Z. zawarła umowę 
zlecenia na okres od 2 stycznia 
do 14 lutego 2014 r. Jest to jej 
jedyny tytuł do ubezpieczeń, 
dlatego od razu zadeklarowała 
przystąpienie do dobrowol nego 
ubezpieczenia choro bo wego. Zle-
ceniodawca miał obowią zek 
zgłoszenia Magdale ny Z. do 
wszystkich ubezpieczeń najpóź-
niej 9 stycznia. Zleceniobior-
czyni została objęta ubezpie-
czeniami, w tym chorobowym, 
od 2 stycznia. W związku z tym, 
że umowa rozwiąże się 14 lute-
go, zleceniodawca powinien 
wyrejestrować Magdalenę Z. 
z ubezpieczeń od 15 lutego. For-
mularz ZUS ZWUA powinien 
złożyć najpóźniej 24 lutego br.

Zleceniobiorca w trakcie trwania 
umowy zlecenia może przystąpić do 
dobrowolnego ubezpieczenia choro-
bowego, a także na swój wniosek 
może z niego zrezygnować. Jeśli 
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jednak zleceniobiorca, który został 
objęty ubezpieczeniem chorobowym, 
w trakcie trwania umowy nie złoży 
wniosku o jego rezygnację, to ubez-
pieczenie ustaje tylko w razie rozwią-
zania umowy. Rozwiązanie umowy 
stanowi przyczynę wygaśnięcia nie 
tylko obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalno-rentowych, wypadko we-
go i zdrowotnego, ale również dobro-
wolnego ubezpieczenia chorobo-
wego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpie-
czeń społecznych i wyrejestrowania 
osoby ubezpieczonej należy do płatni-
ka składek, który dokonuje tego w ter-
minie 7 dni odpowiednio od daty:
■ powstania obowiązku ubezpiecze-

nia lub
■ wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

Do celów ubezpieczeniowych klu-
czowa jest data rozwiązania umo-
wy cywilnej. Ubezpieczenia nie 
mogą być bowiem kontynuowane 
bez tytułu (po jego wygaśnięciu). 
Dlatego bez względu na to, kiedy 
zostanie złożone ZUS ZWUA (czy 
w terminie 7 dni, czy po jego upły-
wie), jako datę wyrejestrowania 
z obowiązkowych oraz dobro-
wolnych ubez pieczeń (jeżeli wcze-
śniej zle ce niobiorca nie zrezygno-

wał z ubezpieczenia chorobowego) 
przyjmuje się datę rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy.

PRZYKŁAD

Dominika R. zawarła umowę 
zlecenia od 4 listopada 2013 r. 
do 7 lutego 2014 r. Z tego tytu-
łu została zgłoszona do obo-
wiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych oraz zdrowotnego od 
4 listo pa da 2013 r. Zlecenio-
biorczyni nie zgłosiła się do do-
browolnego ubezpieczenia cho-
robowego z chwilą rozpoczęcia 
umowy, tylko w trakcie jej trwa-
nia, tj. od 15 listopada 2013 r. 
Natomiast już 16 grudnia 2013 r. 
zrezygnowała z tego ubezpie-
czenia i zawnioskowała o wyre-
jestrowanie. W tym przypadku 
płatnik powinien wyrejestrować 
Dominikę R. z dobrowolne-
 go ubezpieczenia chorobowego 
z datą 17 grudnia 2013 r., nato-
miast z obowiązkowych ubez-
pieczeń społecznych oraz ubez-
pieczenia zdrowotnego z datą 
8 lutego 2014 r.

Za niedopełnienie obowiązku prze-
kazywania dokumentów w terminie 
płatnikowi grozi kara grzywny do 
5000 zł (art. 98 ust. 1 ustawy syste-
mowej). Jeżeli jednak niedopełnienie 
obowiązków przez płatnika ma cha-
rakter incydentalny, a wcześniej pra-
widłowo (terminowo) wywiązywał 
się ze swoich obowiązków, to istnieje 
niewielkie prawdopodobieństwo, że 
kara zostanie wymierzona.

Izabela Nowacka
 ekonomistka, od wielu lat zajmuje się 
tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem 

płac, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, 
prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 11 ust. 2, 

art. 13 pkt 2, art. 14, art. 36 ust. 4 i 11, 
art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1442 z późn. zm.), 

■ art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. 
nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

Czy wyjście po zakupy w czasie choroby 
pozbawia zleceniobiorcę prawa do zasiłku

PYTANIE
Do domu chorego zleceniobiorcy 
wysłaliśmy osobę upoważnioną do 
przeprowadzenia kontroli zwol-
nień lekarskich. Kontroler zastał 
zleceniobiorcę wracającego z zaku-
pów i spisał protokół. Czy taka oko-
liczność oznacza pozbawienie zle-
ceniobiorcy prawa do zasiłku?

ODPOWIEDŹ
W takiej sytuacji istotne jest, czy 

według wystawionego zwolnienia 
lekarskiego ubezpieczony zlecenio-
biorca powinien leżeć czy nie. 

WYJAŚNIENIE
Jeżeli lekarz zezwolił ubezpieczone-

mu na chodzenie w czasie zwolnienia, 

nie można stwierdzić, że zwolnienie 
było wykorzystywane sprzecznie 
z jego celem, ponieważ ubezpieczony 
może wyjść z domu po zakupy po-
trzebne do normalnego funkcjonowa-
nia. Jeśli ubezpieczony miał leżeć, ale 
wyszedł po niezbędne mu zakupy, na-
leży rozpatrzyć sprawę z uwzględnie-
niem jego sytuacji życiowej (np. czy 
jest osobą samotną). W razie wątpli-
wości co do możliwości wychodzenia 
tej osoby z domu i skutków dla zdrowia 
robienia przez niego zakupów mogą 
się Państwo zwrócić o zajęcie stanowi-
ska do lekarza leczącego lub do ZUS.

Aneta Maj
praktyk z 35-letnim stażem pracy, 

od 20 lat wykładowca, 

autorka licznych artykułów z zakresu 
prawa ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 i 17, art. 61 ust. 1 i 2, art. 68 

ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 159), 

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu kontroli prawidłowości wy-
korzystywania zwolnień lekarskich 
od pracy oraz formalnej kontroli za-
świadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, 
poz. 743). 
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Niedozwolone 
klauzule umowne  
w praktyce biur podróży
Stan prawny na 18 marca 2014 r. 

ARTUR JEZIERSKI – adwokat

Przedsiębiorcy zawierają stałe postanowienia 
umowne jednakowe dla wszystkich konsumentów. 
Oznacza to, że klienci nie mają możliwości pełne-
go i nieograniczonego negocjowania wszystkich 
postanowień umowy, kształtowania ich treści 
w drodze porozumienia z organizatorami imprez 
turystycznych. Tak sformułowane umowy uznaje 
się za typowy wzorzec umowny w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. Szczególne znacze-
nie w stosunkach między konsumentami a przed-
siębiorcami usług turystycznych mają ogólne wa-
runki uczestnictwa, które stanowią integralną 
część umowy, m.in. określają warunki zawarcia 
umowy, rezygnację z imprezy, obowiązki uczestni-
ków imprezy  itd. 

Warunki uczestnictwa

Znaczna część warunków uczestnictwa zawiera postano-
wienia, które mogą nosić znamiona klauzul niedozwolo-
nych w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów prowadzi stały monitoring 
wzorców umów z udziałem konsumentów proponowanych 
przez organizatorów turystyki. W  razie stwierdzenia naru-
szeń prawa UOKiK podejmuje odpowiednie działania w ra-
mach własnych kompetencji, włącznie z czynnościami pro-
cesowymi i nałożeniem dotkliwych kar finansowych. 
Wydawałoby się, że wystarczy tak skonstruować wzorzec 
umowny, aby nie zawierał klauzul niedozwolonych. Nie 
jest to jednak do końca takie proste. Biura podróży nie za-
wsze korzystają z usług prawnika, który taki wzorzec przy-
gotuje. Zdarza się często, że organizatorzy turystyki ko-
rzystają z usług jednorazowo, a wzorzec powinien być 
weryfikowany regularnie.

Organizatorzy turystyki wykorzystują wzorce umowne, 
dzięki którym mogą z góry określić treść zawieranych 
przyszłych umów. 

Drugą stroną takiego kontraktu jest  konsument, który 
nie ma możliwości negocjowania jego warunków. Rola 
konsumenta sprowadza się do podpisania umowy lub jej 
odrzucenia w całości. Powoduje to niebezpieczeństwo, 
że wzorzec będzie zawierał postanowienia niekorzystne 
dla konsumenta lub nawet sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Niestety organizatorzy turystyki  naj-
częściej dopuszczają się stosowania niedozwolonych 
klauzul w ramach wykorzystywanych przez siebie 
umów. Stwierdzone nieprawidłowości w  obszarze wzor-
ców dotyczyły:
■ przyznawania sobie przez organizatora prawa do jedno-

stronnej zmiany umowy (zwłaszcza ceny) bez uzasad-
nionej przyczyny,

■ wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności organi-
zatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy,

■ zastrzegania, że ewentualne spory rozstrzygać będzie 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby organizatora tury-
styki,

■ wyłączenia obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczo-
nej zapłaty w przypadku rezygnacji z imprezy,

■ ograniczania konsumentom możliwości skutecznego do-
chodzenia roszczeń,

■ ograniczenia odpowiedzialności organizatora w przy-
padku ofert last minute.
Powyższe przykłady nieprawidłowości, jak również inne 

postanowienia uznane  za niedozwolone podlegają wpisowi 
do specjalnego rejestru. Jest to tzw. rejestr klauzul niedozwo-
lonych, ogólnie dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Omawiany wpis obok 
literalnie przytoczonego postanowienia zawiera m.in. infor-
mację o stronach postępowania, branży lub działalności, któ-
rej dotyczyło postępowanie. Ułatwieniem w poruszaniu się po 
rejestrze jest możliwość wyszukiwania niedozwolonego po-
stanowienia przez wskazanie jednej z następujących informa-
cji: powód, pozwany, sygnatura, data wydania, branża.  Każ-
dy może więc sprawdzić, czy partner kontraktu, wątpliwa 



18–24 marca 2014

Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  11  (825) 39

klauzula lub klauzula podobna nie została już zamieszczona 
w rejestrze, co nie sprzyja dobrej renomie organizatorów tu-
rystyki, jeśli najczęściej zamieszczane tam klauzule niedo-
zwolone dotyczą właśnie turystyki.

Wygórowane kary umowne

Zastrzeżenie kary umownej za niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie umowy jest oczywiście dopuszczal-
ne przez prawo. W przepisach nie ma jednak określone-
go sposobu naliczania takiej kary. Tę właśnie furtkę 
wykorzystują biura podróży, które w zbyt dotkliwy i ra-
żący sposób karzą swoich klientów za odstąpienie od za-
wartej umowy. Wskazówką dla przedsiębiorców przy 
ustalaniu wysokości kary umownej powinien być jednak 
art. 3853 pkt 17 k.c.  Stanowi on, że za niedozwolone po-
stanowienie umowne należy uznać postanowienie nakła-
dające na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania 
lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygó-
rowanej kary umownej lub odstępnego. Za rażąco wygó-
rowaną kwotę kary umownej należy uznać nie tylko taką, 
która stanowi duży procentowy udział wartości umowy, 
ale także taką, która znacząco przewyższa szkodę przed-
siębiorcy powstałą w wyniku odstąpienia konsumenta od 
umowy. 

Inną często spotykaną praktyką jest obciążanie karami 
umownymi tylko konsumenta. Tymczasem art. 3853 pkt 16 
k.c. stanowi, że niedozwoloną klauzulą umowną jest po-
stanowienie, które nakłada wyłącznie na konsumenta obo-
wiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z za-
warcia lub wykonania umowy. Do takich klauzul zalicza się 
także te, które nakładają wyłącznie na konsumenta obo-
wiązek zapłaty kary na wypadek rezygnacji z umowy, a nie 
obciążają podobnym obowiązkiem przedsiębiorcy. Jeżeli 
w umowie znalazło się takie postanowienie, to obowiązek 
zapłaty kary umownej musi spoczywać na obu stronach 
stosunku prawnego. Jeżeli dotyczy on tylko jednej ze stron, 
to jest to naruszenie zasady równości.

Zakwestionowane przez UOKiK 
kary umowne w umowach 
z biurami podróży

Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje 
od umowy, jest zobowiązany do zapłaty kary z tytułu rezy-
gnacji w wysokości:
■ 10% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji powyżej 

30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
■ 25% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji między 

29. a 20. dniem przed rozpoczęciem imprezy,
■ 50% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji między 

19. a 10. dniem przed rozpoczęciem imprezy,
■ 80% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji między 

9. a 3. dniem przed rozpoczęciem imprezy,
■ 90% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji poniżej 2 dni 

przed rozpoczęciem imprezy.

PRZYKŁAD

Na 5 dni przed wylotem poinformowaliśmy klientów, 
że program wycieczki uległ zmianie. Większość 
z nich zamierza odstąpić od umowy. Czy w takim 
przypadku możemy żądać  zapłaty 10% ceny wyku-
pionej wycieczki. Czy takie postępowanie jest zgodne 
z prawem? Uczestnik ma prawo zrezygnować z im-
prezy turystycznej zarówno przed rozpoczęciem po-
droży, jak i w jej trakcie. Jeżeli nastąpiło to z powodu 
okoliczności leżących po stronie biura podróży, kon-
sumentowi należy się zwrot pełnej wpłaconej ceny 
bez żadnych potrąceń. Do takich okoliczności należy 
na przykład zaliczyć zmianę istotnych warunków 
umowy, którymi są cena wycieczki, termin, miejsce 
pobytu i standard zakwaterowania, środki transportu 
oraz trasa wycieczki i jej program.

PRZYKŁAD

Czy stosowanie postanowienia umownego, według 
którego konsument ponosi zryczałtowane koszty wy-
cieczki w wysokości np. 90% ceny przy rezygnacji 
w okresie od 8 dni do 1 dnia przed datą rozpoczęcia 
imprezy – jest dozwolone? Stosowanie takich ryczał-
towych stawek opłat na wypadek rezygnacji przez 
klienta z imprezy turystycznej należy uznać za niedo-
zwoloną klauzulę. Postanowienia umowy, które wy-
łączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej 
zapłaty za świadczenie niespełnione w całości bądź 
w części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia 
umowy lub jej wykonania, są niedozwolonymi posta-
nowieniami umownymi.  Oznaczałoby to, że biuro 
podróży zastrzegło sobie prawo zatrzymania części, 
a nawet przeważającej części – 90% świadczenia 
spełnionego przez klienta w postaci zapłacenia ceny 
wycieczki, w sytuacji gdy samo biuro zostało zwol-
nione z wykonania swojego świadczenia w postaci 
świadczenia usługi turystycznej. Stosowanie ryczał-
towych opłat za rezygnację z wycieczki jest niedo-
zwolone także z tego względu, że są one oderwane 
od rzeczywistych kosztów rezygnacji, jakie musiało 
ponieść biuro podróży, na co jasno wskazuje art. 3853 
pkt 17 k.c. Stanowisko takie zaprezentował także Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. w wyro-
ku z 11 maja 2007 r. (sygn. akt XVII Amc 28/06).

Opłaty manipulacyjne

Klient ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikają-
ce z umowy na inną osobę do momentu rozpoczęcia podró-
ży. Musi on jednak uiścić opłatę manipulacyjną, która wy-
nosi 430 zł od osoby. Klauzula tego typu została uznana 
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przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedo-
zwoloną. Jej stosowanie jest zabronione, bowiem zgodnie 
z art. 3853 pkt 12 k.c. niedozwolone są postanowienia, któ-
re wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej 
zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części, 
jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wy-
konania. Organizator turystyki powinien zatem mieć pra-
wo jedynie do pobrania takiego wynagrodzenia, które bę-
dzie odpowiadało kosztom, które poniósł do momentu 
rezygnacji z podróży.  Jednocześnie może on żądać zapłaty 
za zmianę uczestnika podróży, ale tylko w takim zakresie, 
jaki będzie odpowiadał kosztom dokonania takiej zmiany, 
czyli np. kosztom zmiany rezerwacji miejsc w hotelu. Nali-
czanie opłaty manipulacyjnej w tak wysokiej kwocie może 
być ponadto potraktowane jako ukryta kara umowna lub 
odstępne, a zgodnie z art. 3853 pkt 17 k.c. zabronione jest 
stosowanie postanowień, które nakładają na konsumenta 
obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub 
odstępnego.

Niespełnione świadczenie

Niezgodne z prawem jest zatrzymanie przez biuro wyna-
grodzenia za niewykonane usługi.  Nie wystarczy w ogól-
nych warunkach uczestnictwa umieszczenie postanowie-
nia, że biuro podróży zobowiązuje się jedynie do dołożenia 
wszelkich starań, aby zaoszczędzone nakłady zostały 
zwrócone. Taki zapis w sposób oczywisty narusza art. 3853 
pkt 12 k.c., który zabrania stosowania postanowień wyłą-
czających obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej za-
płaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części.

■ ZAPAMIĘTAJ
Niedozwolone są postanowienia umowne o karach za 
odstąpienie od umowy, które:
■  wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uisz-

czonej opłaty za świadczenie niespełnione w cało-
ści lub w części,

■  nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek za-
płaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawar-
cia lub wykonania umowy,

■  nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobo-
wiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty 
rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Biuro podróży 
odpowiada za pośredników

Niedopuszczalne jest użycie przez przedsiębiorcę posta-
nowienia, że wszelkie roszczenia klienta związane z roz-
wiązaniem umowy powinny być kierowane do pośredni-
ków sprzedających imprezy w imieniu organizatora 
turystyki. Jest to  niedozwolone ograniczenie odpowie-
dzialności przez biuro podróży. Organizator odpowiada 
bowiem za działania i zaniechania własne oraz osób, z któ-
rych pomocą wykonuje swoje zobowiązanie. Wyłączenie 

odpowiedzialności w wykonaniu umów świadczenia usług 
turystycznych, gdy wpływ na to miały osoby trzecie, może 
nastąpić tylko wówczas, gdy nieprawidłowości wyniknęły 
wyłącznie wskutek działania lub zaniechania osoby nie-
uczestniczącej w wykonaniu usług przewidzianych umo-
wą, jeżeli działań tych lub zaniechań nie można było prze-
widzieć ani uniknąć. Organizator nie może zatem stosować 
unormowań, na mocy których odpowiedzialnością obciąża 
osoby działające w jego imieniu – w tym przypadku po-
średników sprzedających imprezy. Należy więc uznać, że 
wskazany punkt ogólnych warunków uczestnictwa w im-
prezach turystycznych jest niezgodny z art. 3853 pkt 2 k.c. 
Stanowi on bowiem, że niedozwolonym postanowieniem 
umownym jest takie, które wyłącza lub istotnie ogranicza 
odpowiedzialność względem konsumenta za niewykona-
nie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Słuszność 
stawianych zarzutów potwierdza ustalone w tym zakresie 
orzecznictwo sądowe. Przykładowo, można wymienić 
klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod 
numerami 265, 278 i 1354.

Zmiana programu wycieczki

Naruszające prawa konsumenta będzie postanowienie, 
w którym organizator ma prawo do nieznacznych zmian 
w programie, jeśli zajdzie taka potrzeba, co nie stanowi 
zmiany warunków umowy. Może  powstać taka sytuacja, że 
uczestnik wycieczki zapłaci za daną usługę, a ona nie zosta-
nie zrealizowana, ponieważ organizator wycieczki stwier-
dzi, że zaszła potrzeba zmiany programu i nie miał możliwo-
ści wywiązania się ze wszystkich postanowień umowy. 
Jednocześnie uczestnik wycieczki nie będzie miał prawa żą-
dania zwrotu pieniędzy za usługę, która nie została wykona-
na. Stosowanie takich postanowień jest zabronione, bowiem 
zgodnie z art. 3853 pkt 10 k.c. niedozwolonymi postanowie-
niami umownymi są postanowienia, które uprawniają 
przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy, bez ważnej 
przyczyny wskazanej w tej umowie. Jednocześnie postano-
wienie to zostało wpisane do Rejestru Niedozwolonych 
Klauzul Umownych prowadzonego przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów pod numerem 179.

Odwołanie imprezy 
przez organizatora 

Innym postanowieniem umownym, które stanowi niedo-
zwoloną klauzulę umowną i nie powinno być stosowane,  
jest prawo organizatora wycieczki do odwołania imprezy 
nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem. Jednocze-
śnie z powodu siły wyższej biuro podróży może odwołać 
wycieczkę nawet w okresie krótszym niż 7 dni przed jej 
rozpoczęciem. W obu przypadkach organizator ma obo-
wiązek dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić uczestni-
kom alternatywną ofertę. Konsumenci nie mają jednak 
prawa do żądania zwrotu wpłaconych kwot wraz z odset-
kami. Postanowienie to w sposób ewidentny narusza pra-
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wa konsumenta, ponieważ w przypadku, kiedy doznają 
oni szkody z powodu odwołania imprezy, nie przysługuje 
im prawo żądania odszkodowania. Biuro podróży ma jedy-
nie obowiązek przedstawienia alternatywnej oferty lub 
zwrotu kosztów wycieczki, jednak bez odsetek. Niedopusz-
czalne jest stosowanie postanowień, które wyłączają lub 
istotnie ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy 
względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania (art. 3853 pkt 2 k.c.). Biuro po-
dróży powinno zatem ponosić odpowiedzialność odszko-
dowawczą, jeżeli nie wywiąże się z podpisanej umowy. Je-
żeli tego nie robi, to stosuje niedozwolone postanowienie 
umowne, które zostało wpisane do rejestru niedozwolo-
nych klauzul pod numerem 1044.

Czy biuro podróży 
może wyłączyć 
odpowiedzialność za bagaż

Kolejnym postanowieniem umownym, które narusza 
prawa konsumenta i nie powinno być stosowane, jest to, że 
organizator wycieczki nie odpowiada za bagaż i rzeczy 
osobiste uczestnika. Jeżeli zatem z autokaru skradziony 
zostanie bagaż, to uczestnik wycieczki nie będzie mógł żą-
dać odszkodowania za straty materialne. Stosowanie ta-
kich postanowień nie jest dopuszczalne. Kodeks cywilny 
stanowi bowiem, że nie można wprowadzać do umowy 
postanowień, które wyłączają lub istotnie ograniczają od-
powiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta. 
Konsument powinien mieć prawo domagania się odszko-
dowania np. za utracony podczas wycieczki bagaż.

Reklamacja

Umowa między biurem a konsumentem zawarta przy 
wykupieniu wycieczki określa, w jaki sposób klient składa 
reklamację oraz wskazuje terminy do jej wniesienia. Jeśli 
terminy były dosyć krótkie i klient nie zdążył ich dotrzy-
mać, to jego uprawnienia do złożenia reklamacji nie wyga-
sną. Zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów z 27 października 2003 r. (sygn. XVII Amc 
83/2003) nałożenie na klientów obowiązku składania pi-
semnej reklamacji pilotowi wycieczki w trakcie trwania im-
prezy i w dodatku w ciągu 24 godzin stanowi zakazaną 
klauzulę umowną. Postanowienie takie jest sprzeczne 
z art. 3853 pkt 2 k.c., zgodnie z którym nie powinno się 
ograniczać odpowiedzialności względem konsumenta za 
niewykonanie zobowiązania. 

PRZYKŁAD

Biuro podróży H. jest na etapie redagowania ogólnych 
warunków uczestnictwa. Pojawił się problem – jaki po-
dać termin reklamacji dla klientów biura. Przepisy

ustawy o usługach turystycznych nie są w tej kwestii 
oczywiste. Czy na złożenie reklamacji można podać 
termin 3-dniowy od zakończenia imprezy?

Nie. Jest to termin zbyt krótki do zgłaszania reklamacji 
dla konsumentów. Taki okres w wielu sytuacjach faktycz-
nie może uniemożliwić klientom składanie reklamacji. 
Mogą  bowiem zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią 
uczestnikowi zgłoszenie reklamacji, np. uczestnik wyciecz-
ki ulegnie wypadkowi. Postanowienie, że reklamacje wnie-
sione przez klienta do organizatora po upływie 3 dni od za-
kończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne 
– należy uznać za niedozwolone. Jest to termin zbyt krótki 
do zgłaszania reklamacji dla konsumentów. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na treść art. 16b ustawy o usługach 
turystycznych. Z przepisu tego wynika, że przedsiębiorcy 
przysługuje 30-dniowy termin do ustosunkowania się do 
otrzymanej reklamacji.  Termin do wniesienia reklamacji 
nie powinien być krótszy niż  30 dni, licząc od dnia zakoń-
czenia imprezy. W przeciwnym razie prawa stron umowy 
zostają unormowane nierównomiernie i ze szkodą dla kon-
sumentów. Ponadto takie ograniczanie terminu do złoże-
nia reklamacji jest sprzeczne z art. 3851 § 1 k.c.  Zgodnie 
z tym przepisem postanowienie umowne określające 
3-dniowy termin do zgłoszenia reklamacji należy uznać za 
rażąco naruszające interes konsumentów i pozostające 
w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Organizatorzy tu-
rystyki nakładają ponadto na konsumentów nadmiernie 
uciążliwe formalności, z reguły  przez obciążenie ich obo-
wiązkiem potwierdzenia złożenia reklamacji na miejscu, 
w czasie imprezy. W takiej sytuacji niedozwolonym posta-
nowieniem  jest takie, które określa, że  jeśli reklamacja  
nie zostanie złożona przez klienta na miejscu – będzie to 
skutkować utratą prawa do rekompensaty lub odszkodo-
wania z tytułu nienależytego wykonania umowy. Tego 
typu postanowienie zostało uznane przez Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone i wpisane do 
rejestru niedozwolonych klauzul umownych pod nume-
rem 427. W pewnych okolicznościach konsument może 
mieć bowiem trudności ze zgłoszeniem reklamacji na miej-
scu wycieczki. Z tego też względu konsumenci zawsze po-
winni mieć możliwość złożenia swojej reklamacji już po 
powrocie z wycieczki. Wprawdzie na uczestnikach imprez 
turystycznych spoczywa na mocy art. 16b ust. 1 ustawy 
o usługach turystycznych obowiązek niezwłocznego za-
wiadamiania organizatora lub wskazanej przez niego oso-
by o ewentualnych nieprawidłowościach w wykonywaniu 
umowy, to ustawodawca nie przewidział utraty uprawnień 
wynikających z reklamacji w przypadku niedokonania 
w czasie imprezy stosownego zgłoszenia. Z tego też wzglę-
du niedopuszczalne jest określanie tak krótkich terminów 
reklamacji. Wprowadzenie terminu 45 dni na rozpoznanie  
reklamacji  przez organizatora turystyki jest  również  nie-
zgodne z przepisami ustawy o usługach turystycznych. 
Biuro – zgodnie z przepisami ustawy – powinno ustosunko-
wać się do reklamacji na piśmie do 30 dni od dnia zakoń-
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czenia imprezy lub złożenia reklamacji. Jeżeli nie dotrzy-
ma tego terminu, to przyjmuje się, że biuro uznało 
roszczenie za uzasadnione. Ograniczeniem konsumentom 
możliwości skutecznego składania reklamacji jest też 
wprowadzenie zastrzeżenia do umowy, że spory rozstrzy-
gać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby organiza-
tora. A zatem zakreślony w umowie termin na zgłaszanie 
reklamacji powinien być otwarty od chwili wystąpienia 
sytuacji ją uzasadniającej i powinien trwać przez okres do 
30 dni. Jest to czas, który umożliwia uczestnikowi imprezy 
przemyślenie zasadności składanej reklamacji, skonfronto-
wanie warunków świadczonej usługi z umową, zasięgnię-
cie opinii prawnika itp. 

Last minute

Umowy last minute organizatorzy turystyki zaliczają do 
ofert specjalnych. Od tzw. zwykłych umów różnią się one 
terminem zawarcia. Wycieczkę z takiej oferty turysta wy-
kupuje na krótko przed rozpoczęciem się imprezy i płaci za 
nią mniej niż wynosiła pierwotna cena proponowana przez 
biuro. Zakres świadczeń w tej umowie nie odbiega od okre-
ślonego w podobnych umowach zawartych we wcześniej-
szym terminie, natomiast cena obniżona jest po to, aby 
konsumenci skorzystali z oferty. W ten sposób biuro chce 
zminimalizować straty, które spowodowałby brak określo-
nej liczby uczestników na wycieczce. Natomiast niższa 
cena nie może uzasadniać gorszej jakości usługi. Wyłącze-
nie odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług 
w ramach imprez last minute jest niedopuszczalne. Przy 
rozważaniu zakresu obowiązków organizatora względem 
uczestnika przy odpowiedzialności za niewłaściwe wyko-
nanie umowy nie ma znaczenia termin zawarcia umowy. 
Wyłączenie odpowiedzialności biura podróży w przypad-
ku ofert last minute należy uznać za szczególnie naganne 
ze względu na to, że ma ono prowadzić do wytworzenia 
u konsumentów mylnego przekonania, iż w przypadku za-
istnienia wymienionych w niej okoliczności odpowiedzial-
ność organizatora jest wyłączona. Najwięcej ograniczeń 
w zakresie odpowiedzialności organizatora turystyki wy-
stępuje właśnie  w ofertach last minute. Wiele biur zapomi-
na o tym, że oferta last minute musi zapewniać konsumen-
towi takie same prawa, jakie są przy innych wyjazdach. 
Natomiast z klientami zawierane są umowy z klauzulami 
niedozwolonymi, które umożliwiają biurom podróży doko-
nywanie zmian w warunkach imprezy, np. zaoferowanie 
uczestnikom już po przyjeździe znacznie niższego standar-
du zakwaterowania niż był w ofercie. Niezgodne z przepi-
sami jest ograniczanie przy tych ofertach prawa do rekla-
macji – zastrzeganie dłuższego terminu do rozpoznawania 
i stawianie konsumentowi uciążliwych wymogów, które 
trudno jest spełnić. Biura domagają się, aby występujące 
nieprawidłowości przedstawiciel organizatora potwierdził 
na piśmie już za granicą. Niepotwierdzone nieprawidłowo-
ści nie są rozpatrywane.

Ustawa o usługach turystycznych  nie różnicuje praw ani 
obowiązków klientów w zależności od rodzaju oferty czy 

ceny, po której nabywają wycieczkę.  Z jej przepisów wyni-
ka, że postanowienia umów zawieranych przez organiza-
torów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów 
niż postanowienia ustawy są nieważne. W miejsce zaś po-
stanowień umów mniej korzystnych dla klienta obowiązują 
przepisy ustawy o usługach turystycznych. Postanowienie  
W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych «last 
minute» – specjalnych nie ma możliwości reklamacji będzie 
więc stanowić  niedozwoloną klauzulę. Została ona  zresz-
tą wpisana na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warsza-
wie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 18 lute-
go 2004 r., sygn. akt XVII Amc 32/03.

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi po-
stanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
■  wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność wzglę-

dem konsumenta za szkody na osobie,
■  wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność 

względem konsumenta za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania,

■  wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzy-
telności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

■  przewidują postanowienia, z którymi konsument nie 
miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

■  zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesie-
nie praw i przekazanie obowiązków wynikających 
z umowy bez zgody konsumenta,

■  uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez 
konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów 
podobnego rodzaju,

■  uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od 
zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego 
związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

■  uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności 
zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

■  przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia 
do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

■  uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostron-
nej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej 
w tej umowie,

■  przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnie-
nie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

■  wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczo-
nej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub 
części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umo-
wy lub jej wykonania,

■  przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia 
konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie 
kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują 
lub odstępują od umowy,

■  pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do 
rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypo-
wiedzenia,

■  zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnie-
nie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieozna-
czony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego 
terminu wypowiedzenia,
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■  nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek za-
płaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawar-
cia lub wykonania umowy,

■  nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobo-
wiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty 
rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

■  stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega 
przedłużeniu, jeśli konsument, dla którego zastrzeżo-
no rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego 
oświadczenia,

■  przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta 
jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych 
przyczyn, istotnych cech świadczenia,

■  przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do 
określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia 
po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi 
prawa odstąpienia od umowy,

■  uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsu-
menta od wykonania zobowiązań przez osoby, za po-
średnictwem których kontrahent konsumenta zawie-
ra umowę lub przy pomocy których wykonuje swoje 
zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność 
od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążli-
wych formalności,

■  przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez 
konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

■  wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają 
sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego pol-
skiego lub zagranicznego albo innego organu, a także 
narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle 
ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Rażące postanowienia 
trzeba usunąć

Biura podróży, które zamieściły w swoich umowach lub 
ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycz-
nych postanowienia łamiące prawa konsumentów, powin-
ny je przeredagować lub usunąć. W przypadku gdy umowa 
zawiera niedozwolone postanowienia umowne, to i tak nie 
będą one wiązać konsumenta z mocy samego prawa – jeże-
li  na ich skutek jego prawa i obowiązki będą kształtować 
się w sposób  sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco na-
ruszać jego interesy. Jeśli biuro podróży nie wyrazi zgody 
na wyłączenie tych postanowień z umowy, konsument 
może wystąpić na drogę sądową.

T E M AT

Dokumentacja pracownicza w praktyce.
T E R M I N  18 marca 2014 r.

L O K A L I Z A C JA  Warszawa

P R O WA D Z Ą C A  Renata Majewska

T E M AT

Czas pracy w 2014 r. – planowanie 
i rozliczanie.

T E R M I N  8 kwietnia 2014 r.

L O K A L I Z A C JA  Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y  Karol Siergiej

T E M AT

Prawo pracy i ubezpieczeń.
Zmiany w przepisach w 2013 i 2014 r.

T E R M I N  25 marca 2014 r.

L O K A L I Z A C JA  Warszawa, STADION NARODOWY

P R O WA D Z Ą C A  Renata Majewska

T E M AT

Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS.
T E R M I N  3 kwietnia 2014 r.

L O K A L I Z A C JA  Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y  Andrzej Radzisław

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
Zadzwoń i zamów: tel. 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Kadrowych
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WESZŁY W ŻYCIE

22 marca 2014 r.

ORGANIZACJE 
POŻYTKU 
PUBLICZNEGO
Ustawa z 24 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie nowelizacji usta-
lono, że minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego 
prowadzi w formie elektronicznej 
wykaz organizacji mających status 
organizacji pożytku publicznego 
na dzień 30 listopada roku podat-
kowego, na które podatnik podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych może przekazać 1% podatku 
z zeznań podatkowych składanych 
za rok podatkowy, i nie później niż 
15 grudnia roku podatkowego za-
mieszcza ten wykaz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. Minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego 
prowadzi wykaz do dnia 31 grud-
nia roku następującego po roku 
podatkowym. W wykazie uwzględ-
nia się organizacje pożytku pu-
blicznego:
■ które w terminie zamieściły na 

stronie internetowej urzędu ob-
sługującego ministra właściwe-
go do spraw zabezpieczenia 
społecznego roczne sprawozda-
nie merytoryczne ze swojej 
działalności oraz roczne spra-
wozdanie finansowe w roku, za 
który składane jest zeznanie po-
datkowe,

■ w stosunku do których nie wpi-
sano do Krajowego Rejestru Są-
dowego informacji o otwarciu 
likwidacji lub ogłoszeniu upa-
dłości.
Wykaz w odniesieniu do każdej or-

ganizacji pożytku publicznego za-
wiera nazwę, siedzibę, numer wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego, 

numer identyfikacji podatkowej, je-
żeli został on nadany organizacji 
oraz wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego. W przypadku wpisania 
po dniu 30 listopada roku podatko-
wego do KRS informacji o otwarciu 
likwidacji lub ogłoszeniu upadłości 
organizacji pożytku pu blicznego albo 
w przypadku wykreślenia informacji 
lub organizacji z KRS organizację tę 
usuwa się z wykazu.

Następnie ustalono, że organi-
zacja pożytku publicznego jest zo-
bowiązana nie później niż do 
30 czerwca roku następującego po 
roku podatkowym podać naczelni-
kowi urzędu skarbowego właściwe-
mu według siedziby tej organizacji 
numer rachunku bankowego wła-
ściwy do przekazania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
przez dokonanie zgłoszenia identy-
fikacyjnego albo zgłoszenia aktu-
alizacyjnego. Powyższy obowiązek 
nie dotyczy podmiotów, które zgło-
siły numer rachunku bankowego 
w latach ubiegłych jako właściwy 
do przekazania 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych i jest on 
aktualny.

Dalsze zmiany dotyczą ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, w której ustalono, że 
kwotę 1% podatku przekazanego 
na rzecz wybranej przez podatni-
ka organizacji naczelnik urzędu 
skarbowego przekazuje w termi-
nie od maja do lipca roku następu-
jącego po roku podatkowym, za 
który składane jest zeznanie 
podatkowe, na rachunek banko-
wy właściwy do przekazania 1% 
podatku podany przez organiza-
cję pożytku publicznego zgodnie 
z przepisami ustawy o działalności 
pożytku publicznego. Kwota ta 
jest pomniejszana o koszty przele-
wu bankowego. Naczelnik urzędu 
skarbowego odstępuje od przeka-
zania 1% podatku na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego, jeżeli:
■ organizacja nie podała numeru 

rachunku bankowego właściwe-

go do przekazania 1% podatku 
lub numer tego rachunku jest 
nieprawidłowy,

■ organizacja została usunięta 
z wykazu,

■ podatnik we wniosku podał nu-
mer KRS, którego nie zawiera 
wykaz.
W przypadku gdy kwota wska-

zana we wniosku przekracza 1%, 
naczelnik urzędu skarbowego 
przekazuje kwotę w prawidłowej 
wysokości. Analogiczne regulacje 
znalazły się w ustawie o zryczał-
towanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów uzyski-
wanych przez osoby fizyczne. Po-
nadto na mocy nowelizacji ustalo-
no, że do wykazu organizacji 
mających status organizacji pożyt-
ku publicznego na dzień 30 listo-
pada 2013 r., na które podatnik 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych może przekazać 1% po-
datku z zeznań podatkowych skła-
danych za rok podatkowy, oraz do 
czynności związanych z jego two-
rzeniem i prowadzeniem stosuje 
się przepisy dotychczasowe. Orga-
nizacje, które zgłosiły numer kon-
ta właściwy do przekazania 1% 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych na podstawie przepisów 
dotychczasowych i jest on aktual-
ny, nie mają obowiązku podawać 
ponownie tego numeru fiskusowi. 
Numery rachunków bankowych 
zostaną zapisane w Centralnym 
Rejestrze Podmiotów – Krajowej 
Ewidencji Podatników prowadzo-
nym przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. Do-
tychczasowe przepisy wykonaw-
cze wydane na podstawie art. 27a 
ust. 11 ustawy zachowują moc do 
dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 27a ust. 10 ustawy nie 
dłużej jednak niż do 31 sierpnia 
2014 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 223

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 18 MARCA 2014 R.

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ

Poz. Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)1)
Jednostkowa 

stawka
 w zł za 1 kg

1 opakowania z tworzyw sztucznych 2,73

2 opakowania z aluminium 1,37

3 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,82

4 opakowania z papieru i tektury 0,65

5 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 0,26

6 opakowania z drewna 0,33

Objaśnienie:
1)  Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638  z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU1) Rodzaj produktu
Jednostkowa 

stawka 
w zł za 1 kg

I. Oleje smarowe

1 23.20.18–50 
z wyłączeniem: 

23.20.18–50.10

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

2,07

23.20.18–50.40 oleje białe, parafina ciekła

23.20.18–50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18–50.80 oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.40 oleje odpadowe

II. Opony

2 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 2,18

25.11.13–55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężaro-
wych, o współczynniku obciążenia <= 121

2,18

25.11.13–57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężaro-
wych, o współczynniku obciążenia > 121

1,09

25.11.14–04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 0,40

25.11.14–06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowa-
nych w budownictwie i przemyśle

0,40

25.11.14–08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 0,10

25.11.14–10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 0,10

25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy 4,08

25.12.10–30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 1,12

25.12.10–50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 0,56

25.12.10–90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 0,10

Objaśnienie:
1)  Symbole PKWiU zgodne z podanymi w załączniku nr 4a do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607  z późn. zm.).

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. nr 259, poz. 1774).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH
Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stano-
wi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
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Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca wysokości 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Okres obowiązywania
60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego
75% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia
Wysokość specjalnego
zasiłku opiekuńczego

1.01.2014 – 31.12.2014 2247,60 zł
1260 zł

520 zł
1008 zł – w pierwszym roku pracy

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.),
■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
■ ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2014 R.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Alimenty (na podsta-
wie tytułu wykonaw-
czego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne niż alimenty (na 
podstawie tytułu wy-
konawczego)

100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Zaliczki pieniężne 75% minimalnego 
wynagrodzenia netto

927,90 zł 893,40 zł 931,65 zł 896,40 zł

Kary pieniężne 90% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1113,48 zł 1072,08 zł 1117,98 zł 1075,68 zł

Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Inne należności niż 
na rzecz pracodawcy

80% minimalnego 
wynagrodzenia netto

989,76 zł 952,96 zł 993,76 zł 956,16 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE (W POPRZEDNIM KWARTALE) 

Okres obowiązywania Wysokość Podstawa prawna

IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł M.P. z 2014 r. poz. 148

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł M.P. z 2013 r. poz. 904

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł M.P. z 2013 r. poz. 672

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł M.P. z 2013 r. poz. 392

ODSETKI USTAWOWE

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 2008 r. 13% Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.).

OPŁATA PROLONGACYJNA
Stawka opłaty prolongacyjnej

Od 4 lipca 2013 r. 5%

ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO STANOWIĄCY 
PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2014 r. wynosi 4,2249.

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w spra-
wie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowią-
zywać.
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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 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od po-
ziomu 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 2013 r.  poz. 1442 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.).

ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego 
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
■ stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
■  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote 

według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc Kurs średni euro wg NBP Równowartość 15 000 euro
Podstawa prawna

tabela NPB nr

Styczeń 2014 r. 4,1472 62 208 zł 251/A/NBP/2013

Podstawa prawna:

■  ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

ULGI I ODLICZENIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2013 R.
ODLICZENIA OD DOCHODU*

Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi

1 2 3 4 5

1. Wydatki na zakup leków, których stoso-
wanie zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 
100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 usta-
wy**

Ulga na cele rehabilitacyjne przy-
sługuje osobom niepełnospraw-
nym bądź podatnikom mającym na 
utrzymaniu osoby niepełnospraw-
ne, których dochód (tj. osób będą-
cych na utrzymaniu) nie przekra-
cza 9120 zł w 2013 r.
Z uwagi na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treś-
cią art. 26 ustawy.

2. Opłacenie przewodników osób niewi-
domych I lub II grupy inwalidztwa oraz 
osób z niepełnosprawnością narządu 
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidz-
twa

Do 2280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy jw.

3. Utrzymanie przez osoby niewidome 
i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osoby z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczone 
do I grupy inwalidztwa psa asystującego

Do 2280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy jw.

4. Używanie samochodu osobowego, sta-
nowiącego własność (współwłasność) 
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 
I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika 
mającego na utrzymaniu osobę niepeł-
nosprawną zaliczoną do I lub II grupy 
inwalidztwa albo dzieci niepełnospraw-
ne, które nie ukończyły 16. roku życia, 
dla potrzeb związanych z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi lecz-
niczo-rehabilitacyjne

Do 2280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy jw.
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1 2 3 4 5

5. Darowizny na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, organizacjom, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub rów-
noważnym organizacjom określonym 
w przepisach regulujących działalność 
pożytku publicznego obowiązujących 
w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europej-
skiej lub innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w sferze zadań publicz-
nych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez 
honorowych dawców krwi zgodnie 
z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 
nr 106, poz. 681 z późn. zm.)

W wysokości dokonanej darowi-
zny, nie więcej jednak niż 6% do-
chodu.
Wysokość darowizny w postaci 
oddanej krwi ustala się w wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego za 
pobraną krew określonego prze-
pisami wydanymi na podstawie 
art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej 
służbie krwi.
Według stanu na 1 stycznia 
2013 r. ekwiwalent pieniężny za 
1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy Darowizna nie może być przeka-
zana m.in. na rzecz partii politycz-
nych, związków zawodowych, 
fundacji utworzonych przez partie 
polityczne, a także osoby fizycz-
nej lub osoby prawnej prowadzą-
cej działalność gospodarczą pole-
gającą na wytwarzaniu wyrobów 
przemysłu tytoniowego (art. 26 
ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
– Dz.U. z 2010 r. nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.).
W zeznaniu rocznym należy wyka-
zać kwotę (wartość) przekazanej 
darowizny, kwotę (wartość) odli-
czonej darowizny oraz dane obda-
rowanego przez podanie m.in. 
jego nazwy i adresu.
Uwaga:
Z uwagi na inne warunki skorzy-
stania z odliczenia należy zapo-
znać się z treścią art. 26 ustawy.

6. Darowizny na kościelną działalność 
charytatywno-opiekuńczą

W wysokości dokonanej darowi-
zny

Przepisy ustaw o stosunku 
Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o stosunku 
Państwa do innych kościo-
łów i związków wyznanio-
wych

Wymagane pokwitowanie odbioru 
darowizny oraz w okresie dwóch 
lat od dnia przekazania darowizny 
– sprawozdanie o przeznaczeniu 
jej na tę działalność.
Uwaga:
W zeznaniu rocznym należy wyka-
zać kwotę przekazanej darowizny, 
kwotę odliczonej darowizny oraz 
dane obdarowanego poprzez po-
danie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały okre-
ślone w art. 26 ustawy.

7. Wpłaty na indywidualne konto zabez-
pieczenia emerytalnego dokonane 
przez podatnika w roku podatkowym

Do wysokości określonej rocznie 
w przepisach o indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emery-
talnego (Dz.U. z 2004 r. nr 116, 
poz. 1205  z późn. zm.):
– maksymalna kwota składki na 
IKZE 4 231,20 zł,
– minimalna kwota składki na 
IKZE 720,00 zł

Art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy Odliczenia dokonuje się w zezna-
niu podatkowym.

8. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowa-
nia sieci Internet

Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a i 6h 
ustawy

Odliczenie przysługuje podatniko-
wi wyłącznie w kolejno po sobie 
następujących dwóch latach po-
datkowych, jeżeli w okresie po-
przedzającym te lata nie korzystał 
z tego odliczenia.
Podatnik, który po raz pierwszy 
skorzystał z tego odliczenia w ze-
znaniu podatkowym składanym za 
2012 r. może skorzystać z tego 
odliczenia wyłącznie za rok 2013 
(art. 2 ustawy z 24 października 
2012 r. o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych – Dz.U. z 2012 r. poz. 1278).
Wysokość wydatków ustala się na 
podstawie dokumentu stwierdza-
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jącego ich poniesienie, zawierają-
cego w szczególności: dane iden-
tyfikujące kupującego (odbiorcę 
usługi lub towaru) i sprzedającego 
(towar lub usługę), rodzaj zakupio-
nego towaru lub usługi oraz kwotę 
zapłaty.

9. Wydatki poniesione przez podatnika 
uzyskującego przychody z pozarolni-
czej działalności gospodarczej na na-
bycie nowych technologii

W wysokości ustalonej zgodnie 
z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.
Wydatki odlicza się od podstawy 
obliczenia podatku (opodatkowa-
nia), ustalonej zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy Z uwagi na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treś-
cią art. 26c ustawy.

10. W ramach tzw. praw nabytych - wydatki 
na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) 
udzielonego podatnikowi na sfinanso-
wanie inwestycji mającej na celu za-
spokojenie własnych potrzeb mieszka-
niowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, 
albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego 
lub mieszkaniowego do spółdzielni 
mieszkaniowej na nabycie prawa do 
nowo budowanego budynku mieszkal-
nego albo lokalu mieszkalnego w takim 
budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego bu-
dynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego w takim budynku od gminy 
albo od osoby, która wybudowała ten 
budynek w wykonywaniu działalności 
gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budyn-
ku na cele mieszkalne lub przebudową 
(przystosowaniem) budynku niemiesz-
kalnego, jego części lub pomieszcze-
nia niemieszkalnego na cele miesz-
kalne, w wyniku których powstanie 
samodzielne mieszkanie spełniające 
wymagania określone w przepisach 
prawa budowlanego

Jeżeli inwestycję zakończono 
w 2013 r., odliczeniu podlegają 
odsetki od tej części kredytu, któ-
ra nie przekracza kwoty odpowia-
dającej 325 990 zł

Art. 26b ustawy, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 
1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 
ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. nr 217, poz. 1588 
oraz z 2008 r. nr 209, 
poz. 1316)

Z uwagi na liczne warunki określa-
jące zasady korzystania z tej ulgi 
wskazanym jest zapoznanie się 
z treścią art. 26b ustawy, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.
Prawo do odliczania wydatków na 
spłatę odsetek od tego kredytu 
(pożyczki), przysługuje do upływu 
terminu spłaty określonego w umo-
wie o kredyt (pożyczkę) zawartej 
przed dniem 1 stycznia 2007 r., 
nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2027 r.
Uwaga:
Podstawowym warunkiem skorzy-
stania z omawianej ulgi, na zasa-
dzie praw nabytych, jest podpisa-
nie z kredytodawcą odpowiednio 
pożyczkodawcą umowy kredytu 
(pożyczki) do końca 2006 r. Mo-
ment podpisania umowy kredyto-
wej (pożyczkowej) jest równo-
znaczny z udzieleniem kredytu 
przez bank lub skok, o którym 
mowa w art. 9 nowelizacji ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 
nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. 
nr 209, poz. 1316)

*Limity odliczeń opracowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
**Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia 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 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od po-
ziomu 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 2013 r. poz. 1442 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.).

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Zaliczka przy robotach budowlanych
• Gdzie zgłosić kasę do przeglądu
• Podstawa opodatkowania – schemat marży

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks
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KOMPLET
dla Księgowych i Kadrowych

Rynku Firm
KOMFORT PRACY    GWARANCJA JAKOŚCI    NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

MONITOR księgowego – dwutygodnik 

Zawiera:
 dodatki merytoryczne
 dodatki specjalne
 płyty CD

INFORorganizer 
Nowoczesne narzędzie zintegrowane z Platformą Księgowych i Kadrowych. Dzięki niemu masz podgląd aktualności  
na pulpicie komputera i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów Platformy, która w przyjazny  
dla użytkownika sposób prezentuje informacje z dziedziny: Finansów, rachunkowości firm, sprawozdawczości, podatków, 
prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Platforma Księgowych i Kadrowych – 
produkt elektroniczny

Zawiera:
 wydania internetowe czasopism
 wideoszkolenia
 e-poradniki
 praktyczne narzędzia

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl



W publikacji znajdziesz odpowiedzi 
na następujące pytania:

  Kto, będzie mógł odliczać pełny VAT od paliwa?
   Czy prowadząc jednoosobową działalność 

można zadeklarować, że samochód jest 
wykorzystany tylko do działalności?

   Czy trzeba naliczać VAT od wykorzystania 
samochodu na cele osobiste?

   Jak rozliczać wydatki eksploatacyjne 
po zmianach? 

   Czy wykorzystując samochód firmowy w części 
na cele osobiste trzeba ustalić przychód?

   Jak amortyzować samochód wykorzystywany 
w firmie?

   Kiedy i w jaki sposób należy prowadzić 
ewidencję przebiegu pojazdu?

   Czy po stronie pracownika używającego 
samochód służbowy powstaje przychód? 

   Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodów 
firmowych oraz prywatnych?

a ponadto:

   Jakich formalności należy dopełnić 
aby zarejestrować samochód?

   Jakie ewidencje trzeba prowadzić po zmianach 
od 1 kwietnia br.?

   Kiedy należy zgłosić do urzędu sposób 
wykorzystania samochodu?

  Jak optymalizować koszty zarządzania flotą?Dodatkowo na płycie CD:

  wzory aktywnych ewidencji, które musisz prowadzić aby rozliczać koszty i VAT;
  wzory aktywnych faktur;
  przepisy prawne,
  książka w wersji elektronicznej.

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!!!

SAMOCHÓD 
W FIRMIE 

– zmiany od 1 kwietnia 2014 r.


