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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 27

Już 16 lipca 2013 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Ustalanie 
podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego stanowi wynagrodzenie wy-
płacone pracownikowi u pracodawcy, 
u którego przysługuje zasiłek chorobo-
wy. Za wynagrodzenie uwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku choro-
bowego uważa się przychód pracow-
nika, stanowiący podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie chorobowe, 
po odliczeniu potrąconych przez pra-
codawcę składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (11,26%) oraz 
na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), 
finansowanych ze środków pracowni-
ka (łącznie składki wynoszą 13,71%). 
W podstawie wymiaru zasiłku choro-
bowego uwzględnia się wynagrodze-
nie za urlop wypoczynkowy, natomiast 
nie uwzględnia się ekwiwalentu za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy, 
który stanowi formę rekompensaty. 
Zgodnie z art. 92 k.p., wynagrodzenie 
za czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 
14/33 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego – wypłacane ze środków praco-
dawcy – oblicza się według zasad obo-
wiązujących przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego.

Składniki stałe 
i zmienne

Pracownikowi, który otrzymu-
je wynagrodzenie stałe miesięcz-

ne oraz składniki wynagrodzenia 
w wysokości zmiennej, np. premie, 
nagrody, które są uwzględniane 
w podstawie wymiaru zasiłku, a któ-
rych wysokość jest zmniejszana pro-
porcjonalnie do okresu nieobecności 
w pracy, w podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego należy uwzględ-
nić wynagrodzenie stałe miesięczne 
w wysokości wynikającej z umowy 
o pracę lub z innego aktu nawiązu-
jącego stosunek pracy, natomiast 
zmienne składniki wynagrodzenia 
należy uzupełnić. Jeżeli pracownik 
nie osiągnął żadnego wynagrodze-
nia, ponieważ nie przepracował ani 
jednego dnia, to w podstawie wy-
miaru zasiłku uwzględniamy wyna-
grodzenie miesięczne w wysokości 
wynikającej z umowy o pracę, na-
tomiast zmienne składniki wyna-
grodzenia (premie) należy przyjąć 
w przeciętnej miesięcznej wysoko-
ści, wypłaconej za miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy, pra-
cownikom zatrudnionym na takim 
samym lub podobnym stanowisku 
u pracodawcy, u którego przysługuje 
zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie 
stałe (godzinowe) 
i zmienne

W sytuacji gdy pracownicy wyna-
gradzani stawką godzinową (wyna-
grodzenie stałe) otrzymują jeszcze 
inne zmienne składniki wynagrodze-
nia, np. premię zadaniową, dodatek 
nocny, wynagrodzenie za godziny 

nadliczbowe czy wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy, wówczas 
całość wynagrodzenia, w tym tak-
że składniki stałe, traktujemy przy 
uzupełnianiu jak wynagrodzenie 
zmienne. Należy przy tym pamiętać, 
że są składniki wynagrodzenia, któ-
rych nie wolno uzupełniać. Należą 
do nich: wynagrodzenie za godzi-
ny nadliczbowe, dodatek za pracę 
w porze nocnej oraz premie, nagro-
dy i dodatki – pomniejszane za czas 
choroby w sposób inny niż propor-
cjonalny. W przypadku uzupełniania 
wynagrodzenia za miesiąc, za który 
taki składnik został wypłacony, na-
leży go przyjąć w kwocie faktycznie 
wypłaconej.

Już wkrótce

Prawo pracy dla rodziców po zmianach
NR 28  23–29 lipca 2013 r.
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Stan prawny na 11 czerwca 2013 r.

Rozliczanie 
wynagrodzeń 
za czas choroby 
i zasiłków 
chorobowych – cz. 1

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby po raz 
pierwszy w danym roku kalendarzowym, ma prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. Jest ono wypłacane i finansowane przez pracodawcę i przy-
sługuje za okres do 33 dni w roku kalendarzowym. Od 34. dnia niezdolno-
ści do pracy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Zasada ta 
jest stosowana do pracowników, którzy nie ukończyli 50. roku życia. Jeżeli 
pracownik ukończył 50 lat, to przysługuje mu wynagrodzenie za czas cho-
roby łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a od 15. dnia nabywa 
prawo do zasiłku chorobowego. W naszej publikacji omawiamy kwestie 
związane z zasadami nabywania prawa do tych świadczeń.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko w czasie trwania ubezpiecze-
nia chorobowego, ale także po jego ustaniu, jeśli są spełnione warunki 
wymagane w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Z pewnością przydatne okażą się 
informacje na temat sytuacji, w których powstaje prawo do zasiłku cho-
robowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobyt w stacjo-
narnym zakładzie opieki zdrowotnej potwierdza lekarz, lekarz dentysta, 
starszy felczer lub felczer upoważniony przez ZUS, wystawiając zaświad-
czenie lekarskie na druku ZUS ZLA. Warto zatem zapoznać się z tematy-
ką dotyczącą dokumentowania niezdolności do pracy oraz kontroli zwol-
nień lekarskich i ubezpieczonych.

Zapraszamy do lektury.
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Wynagrodzenie za czas 
choroby i zasiłek chorobowy 
– zasady nabywania prawa 
do świadczeń
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem 
przysługującym osobie podlegającej 
ubezpieczeniu chorobowemu. Pracowni-
cy, jako osoby podlegające ubezpiecze-
niu chorobowemu obowiązkowo, są nim 
objęci od dnia nawiązania stosunku pra-
cy do dnia jego ustania. Pracownicze pra-
wo do zasiłku chorobowego jest uzależ-
nione od tego, kiedy powstała niezdol-
ność do pracy oraz jak długo pracownik 
podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany m.in. 
w sytuacji, gdy z powodu choroby pracownik 
nie może przystąpić do pracy. Otrzyma go 
także osoba, która nie może wykonywać pra-
cy z powodu przebywania w stacjonarnym 
zakładzie lecznictwa odwykowego w celu le-
czenia uzależnienia alkoholowego czy w sta-
cjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 
w celu leczenia uzależnienia od środków odu-
rzających lub substancji psychotropowych. 
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu 
choroby, uprawniającą do zasiłku chorobo-
wego, traktowana jest również niemożność 
wykonywania pracy wskutek poddania się 
niezbędnym badaniom lekarskim przewidzia-
nym dla kandydatów na dawców komórek, 
tkanek i narządów, a także odosobnienie 
w związku z chorobą zakaźną.

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby po raz pierwszy w danym 
roku kalendarzowym, ma prawo do wynagro-
dzenia chorobowego (art. 92 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Jest ono wypłacane 
i finansowane przez pracodawcę i przysługuje 
za okres do 33 dni w roku kalendarzowym. 
Od 34. dnia niezdolności do pracy pracownik 
nabywa prawo do zasiłku chorobowego.

Zasada ta jest stosowana do pracowników, 
którzy nie ukończyli 50. roku życia. Jeżeli 
pracownik ukończył 50 lat,to przysługuje mu 

wynagrodzenie za czas choroby łącznie 
do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a od 
15. dnia nabywa prawo do zasiłku chorobo-
wego. Okres 14 dni, za który jest wypłacane 
wynagrodzenie za czas choroby, dotyczy nie-
zdolności do pracy z powodu choroby pra-
cownika przypadającej po roku kalendarzo-
wym, w którym ukończył on 50. rok życia.

PRZYKŁAD

Pracownik urodzony 26 grudnia 1962 r. 
stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 25 marca do 26 kwietnia 
2013 r. (33 dni). Jest to jego pierwsza 
niezdolność do pracy w tym roku kalen-
darzowym. W związku z tym, że 50. rok 
życia pracownik ukończył w 2012 r., od 
25 marca do 7 kwietnia br. (14 dni) ma 
prawo do wynagrodzenia za czas choro-
by, a od 15. dnia tej niezdolności do pra-
cy, tj. od 8 do 26 kwietnia br. przysługuje 
mu zasiłek chorobowy.

Okres 33/14 dni niezdolności do pracy, za 
które pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie chorobowe, ustala się, sumując poszcze-
gólne okresy niezdolności do pracy w roku 
kalendarzowym, nawet jeśli między nimi wy-
stępują przerwy.

PRZYKŁAD

Pracownik (37 lat) był niezdolny do 
pracy z powodu choroby w okresach: od 
17 do 21 stycznia 2013 r. (5 dni), od 12 
do 21 lutego 2013 r. (10 dni) i od 8 do 
26 marca 2013 r. (19 dni).
W związku z tym przysługują mu nastę-
pujące świadczenia:
●  wynagrodzenie chorobowe od 17 

do 21 stycznia, od 12 do 21 lutego

niezdolność
do pracy

choroba
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i od 8 do 25 marca (5 dni + 10 dni + 
+ 18 dni = 33 dni),
●  zasiłek chorobowy za 26 marca 

(1 dzień).

W przypadku gdy pracownik był zatrudnio-
ny w ciągu roku u więcej niż jednego praco-
dawcy, zliczeniu podlegają także okresy nie-
zdolności do pracy, za które zapłacili poprzedni 
pracodawcy. Każdy z nich powinien zamieścić 
w świadectwie pracy informację o liczbie dni, 
za które wypłacił pracownikowi wynagrodze-
nie chorobowe w roku kalendarzowym, w któ-
rym ustał stosunek pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik (52 lata) był zatrudniony od 
1 kwietnia 2008 r. do 30 kwietnia 2013 r. 
W 2013 r. był niezdolny do pracy z powo-
du choroby od 26 do 31 marca (6 dni). 
Od 2 kwietnia br. podjął nowe zatrudnie-
nie. Przedłożył zwolnienie lekarskie na 
okres od 19 kwietnia do 12 maja 
(24 dni). U nowego pracodawcy pracow-
nik ma prawo do wynagrodzenia ze 
środków zakładu pracy za 8 dni, tj. od 
19 do 26 kwietnia br. Natomiast za okres 
od 27 kwietnia do 12 maja przysługuje 
mu zasiłek chorobowy.

Jeżeli pracownik w ciągu roku kalendarzo-
wego podejmie dodatkowe zatrudnienie, do 
okresu 33/14 dni niezdolności do pracy, 
w czasie których zachowuje prawo do wyna-
grodzenia, należy wliczyć również okresy wy-
płaty tego wynagrodzenia przed podjęciem 
dodatkowego zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Pracownica (38 lat) zatrudniona od 
5 kwietnia 2007 r. na pełny etat była 
niezdolna do pracy z powodu choroby 
od 24 stycznia do 14 lutego 2013 r. 
(22 dni). Za ten okres otrzymała wyna-
grodzenie chorobowe.
W trakcie roku, od 15 marca, pracownica 
podjęła dodatkowe zatrudnienie u innego 
pracodawcy w niepełnym wymiarze cza-
su pracy. W okresie od 5 do 30 kwietnia 
(26 dni) była niezdolna do pracy z powo-

du choroby. W obu zakładach pracownica 
ma prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go za 11 dni, tj. od 5 do 15 kwietnia, do 
wyczerpania limitu 33 dni wynagrodze-
nia chorobowego. Od 16 kwietnia pra-
cownica nabywa prawo do zasiłku choro-
bowego w obu zakładach.

Wynagrodzenie chorobowe 
na przełomie 
roku kalendarzowego

Gdy niezdolność do pracy przypada na prze-
łomie roku, świadczenie, jakie będzie przysłu-
giwało pracownikowi od 1 stycznia następne-
go roku, zależy od tego, czy 31 grudnia 
poprzedniego roku pracownik miał prawo do 
wynagrodzenia za czas choroby czy do zasiłku 
chorobowego.

Jeżeli 31 grudnia pracownik miał prawo do 
wynagrodzenia chorobowego, to z uwagi na 
fakt, że w poprzednim roku kalendarzowym nie 
wykorzystał w całości zagwarantowanego prze-
pisami Kodeksu pracy limitu 14/33 dni – od 
1 stycznia następnego roku temu pracownikowi 
nadal przysługuje prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. W takim przypadku od 1 stycz-
nia okres 14/33 dni jest liczony ponownie.

Jeżeli pracownik w roku kalendarzowym 
chorował dłużej niż 14/33 dni i za okres ten po-
bierał wynagrodzenie chorobowe, a 31 grudnia 
przysługuje mu zasiłek chorobowy, to od 
1 stycznia temu pracownikowi nadal przysługu-
je zasiłek chorobowy. Zasiłek przysługuje za 
cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy, 
aż do wyczerpania pełnego 182- lub 270-dnio-
wego okresu zasiłkowego.

Dopiero wtedy, gdy po 1 stycznia wystąpi 
przerwa w niezdolności do pracy (nawet 1-dnio-
wa i bez względu na dzień, w jakim wystąpi), 
a następnie po przerwie pracownik ponownie 
zachoruje, płatnik będzie miał obowiązek wy-
płaty wynagrodzenia chorobowego. W takim 
przypadku okres 14/33 dni będzie liczony po-
cząwszy od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy przypadającej po takiej przerwie.

PRZYKŁAD

Pracownik (53 lata) w 2012 r. był nie-
zdolny do pracy z powodu choroby 
w styczniu przez 6 dni, w kwietniu 
przez 4 dni, a następnie nieprzerwanie 

wynagrodzenie 
chorobowe

zasiłek 
chorobowy
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od 23 grudnia do 27 stycznia (36 dni). 
Pracownikowi przysługują:
●  wynagrodzenie chorobowe w 2012 r. 

za styczeń (6 dni), za kwiecień 
(4 dni) i za 4 dni grudnia,

●  zasiłek chorobowy od 27 grudnia 
2012 r. do 27 stycznia 2013 r. 
(31 grudnia pracownik był uprawnio-
ny do zasiłku chorobowego).

Pracownik chorował ponownie od 12  do 
15 lipca 2013 r. W tym przypadku naby-
wa prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego, aż do wyczerpania limitu 14 dni 
w bieżącym roku kalendarzowym.

Nabycie prawa 
do zasiłku chorobowego

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do 
zasiłku chorobowego jest powstanie niezdolno-
ści do pracy z powodu choroby w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego. Może mieć jednak 
miejsce sytuacja, kiedy niezdolność do pracy 
powstanie w czasie przerw w ubezpieczeniu 
chorobowym spowodowanych urlopem bez-
płatnym, wychowawczym albo odbywaniem 
czynnej służby wojskowej przez żołnierza nieza-
wodowego. W czasie tych przerw pracownik 
nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a za-
tem nie nabywa w tym okresie uprawnień do 
zasiłku chorobowego.

Jeżeli niezdolność do pracy trwa także po 
zakończeniu przerwy w ubezpieczeniu choro-
bowym, zasiłek chorobowy przysługuje za 
okres po tej przerwie.

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku powstania niezdolności do 
pracy w okresie przerwy w ubezpieczeniu 
chorobowym prawo do zasiłku chorobo-
wego nie przysługuje za okres przypadają-
cy w czasie takiej przerwy.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywała na urlopie wy-
chowawczym od 1 września 2011 r. do 
31 marca 2013 r. Od 10 marca do 
29 kwietnia 2013 r. była niezdolna do 
pracy. W okresie urlopu wychowaw-
czego, tj. od 10 do 31 marca pracownica 
nie ma prawa do wynagrodzenia choro-
bowego. Prawo do wynagrodzenia 

chorobowego będzie jej przysługiwać za 
okres niezdolności do pracy powstałej 
po zakończeniu urlopu wychowawcze-
go, tj. od 1 do 29 kwietnia.

Jeżeli pracownik stanie się niezdolny do pra-
cy z powodu choroby przed objęciem go ubez-
pieczeniem chorobowym, to zasiłek chorobo-
wy nie będzie przysługiwał za cały okres 
nieprzerwanej niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Juka Sp. z o.o. 29 marca 2013 r. podpisa-
ła z 42-letnim kandydatem na pracowni-
ka umowę o pracę, zgodnie z którą miał 
on rozpocząć pracę od 1 kwietnia. Pra-
cownik 31 marca trafił do szpitala z po-
dejrzeniem zawału. W wyniku tego zda-
rzenia pracownik otrzymał zwolnienie 
lekarskie na okres od 31 marca do 
20 kwietnia. Ponieważ niezdolność do 
pracy powstała przed objęciem go ubez-
pieczeniem chorobowym, pracownikowi 
nie przysługuje wynagrodzenie chorobo-
we ani zasiłek chorobowy za cały okres 
nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Pracownikowi, który jest objęty ubezpie-
czeniem chorobowym z więcej niż jednego 
tytułu, w czasie trwania tego ubezpieczenia 
zasiłek chorobowy przysługuje oddzielnie 
z każdego tytułu.

PRZYKŁAD

Pracownica (53 lata), jest zatrudniona 
na 1/2 etatu w Alfa s.c. oraz na 3/4 eta-
tu w Omega sp. z o.o. Od 13 do 31 mar-
ca 2013 r. była niezdolna do pracy z po-
wodu choroby. Pracownica ma prawo 
do wynagrodzenia chorobowego od 13 
do 26 marca (14 dni) oraz do zasiłku 
chorobowego od 27 do 31 marca u każ-
dego z tych pracodawców.

Okres wyczekiwania na prawo 
do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczo-
nemu po okresie 30 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega 
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obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Taka sy-
tuacja będzie dotyczyć osób zatrudnionych 
np. na umowę o pracę. Bez znaczenia pozo-
staje rodzaj zawartej umowy, a zatem może 
to być zarówno umowa o pracę na okres prób-
ny, na czas określony, na czas wykonywania 
określonej pracy, jak i umowa o pracę na czas 
nieokreślony.

Do okresu ubezpieczenia, od którego jest 
uzależnione prawo do zasiłku chorobowego, 
zalicza się poprzednie okresy podlegania 
ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obo-
wiązkowo, jak i dobrowolnie, w tym również 
okres ubezpieczenia społecznego rolników. 
Warunkiem jest, aby przerwa w ubezpiecze-
niu nie przekroczyła 30 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik (48 lat) został zatrudniony 
od 8 marca 2013 r. Stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby 29 marca i cho-
rował do 12 kwietnia. Przed rozpoczę-
ciem zatrudnienia, do 28 lutego przez 
5 lat podlegał ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników, co udokumentował w za-
kładzie pracy zaświadczeniem z KRUS. 
Ponieważ przerwa między obecnym 
a poprzednim ubezpieczeniem nie prze-
kroczyła 30 dni, a łączny okres ubez-
pieczenia trwa co najmniej 30 dni, pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie 
chorobowe za cały okres niezdolności 
do pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Do okresu wyczekiwania na prawo do za-
siłku chorobowego wlicza się wcześniejsze 
podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, 
jeśli od ustania poprzedniego ubezpiecze-
nia do czasu ponownego objęcia tym ubez-
pieczeniem upłynęło nie więcej niż 30 dni.

Okres choroby, za który pracownik nie 
otrzymał wynagrodzenia chorobowego lub 
zasiłku, gdyż okres ten przypadał w czasie 
wyczekiwania na prawo do świadczeń choro-
bowych, jest traktowany jak okres ubezpie-
czenia chorobowego i podlega wliczeniu 
do 30-dniowego okresu wyczekiwania. Tym 
samym pracownik nie otrzyma zasiłku choro-
bowego za niezdolność do pracy, która przy-
pada na okres wyczekiwania. Jeżeli jednak 
czas niezdolności do pracy wykracza poza 
okres wyczekiwania, to za każdy dzień choro-
by przypadającej od 31. dnia podlegania 

ubezpieczeniu chorobowemu pracownikowi 
będzie przysługiwać wynagrodzenie choro-
bowe przez 14/33 dni, a następnie zasiłek 
chorobowy.

PRZYKŁAD

Pracownica (56 lat) podlega ubezpie-
czeniu chorobowemu od 4 marca 
2013 r. Przed rozpoczęciem pracy była 
zarejestrowana jako osoba bezrobotna 
bez prawa do zasiłku. Stała się nie-
zdolna do pracy 27 marca i chorowała 
nieprzerwanie do 18 kwietnia br. Za 
okres od 27 marca do 2 kwietnia br. 
pracownica nie ma prawa do wyna-
grodzenia chorobowego, ponieważ 
nie posiada wymaganego 30-dniowe-
go okresu ubezpieczenia chorobowe-
go. Pracownica ma prawo do wyna-
grodzenia chorobowego od 31. dnia 
podlegania temu ubezpieczeniu (okres 
od 27 marca do 2 kwietnia jest trak-
towany na równi z ubezpieczeniem 
chorobowym), tj. od 3 do 16 kwietnia 
(14 dni) oraz do zasiłku chorobowego 
od 17 do 18 kwietnia.

Odrębnie traktowane są przerwy w ubez-
pieczeniu chorobowym dłuższe niż 30-dnio-
we, jeżeli ich powodem jest:

 ● urlop wychowawczy,
 ● urlop bezpłatny,
 ● odbywanie czynnej służby wojskowej przez 

żołnierza niezawodowego.
W tym przypadku okresy ubezpieczenia 

przypadające przed przerwą dolicza się do 
okresów ubezpieczenia chorobowego. Okre-
su urlopów wychowawczego i bezpłatnego 
nie zalicza się jednak do okresu wyczekiwa-
nia na prawo do wynagrodzenia/zasiłku cho-
robowego.

PRZYKŁAD

Pracownica, zatrudniona od marca 
2005 r., przebywała na urlopie wycho-
wawczym od 5 października 2011 r. do 
4 marca 2013 r. 5 marca dostarczyła 
zwolnienie lekarskie z kodem B na okres 
od 5 do 26 marca. Okres przebywania 
na urlopie wychowawczym stanowi 
przerwę w ubezpieczeniu chorobowym,

okres 
wyczekiwania

przerwy 
w ubezpieczeniu
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jednak pracownica ma prawo do wyna-
grodzenia chorobowego od pierwszego 
dnia niezdolności do pracy, ponieważ 
posiada wymagany 30-dniowy okres 
ubezpieczenia chorobowego. Okresem 
tym jest ubezpieczenie chorobowe, któ-
remu pracownica podlegała przed urlo-
pem wychowawczym.

Prawo do zasiłku 
chorobowego 
bez okresu wyczekiwania

W pewnych przypadkach prawo do wyna-
grodzenia chorobowego i zasiłku chorobowe-
go przysługuje pracownikowi bez okresu wy-
czekiwania, a zatem nawet od pierwszego 
dnia zatrudnienia.

Przypadki, w których prawo do świadczeń 
chorobowych przysługuje bez okresu wycze-
kiwania

Ukończenie szkoły lub szkoły wyższej i pod-
jęcie zatrudnienia w ciągu 90 dni od dnia 
ukończenia szkoły, za który uważa się dzień 
podany w świadectwie, a w przypadku 
szkół wyższych – dzień złożenia egzaminu 
dyplomowego.

Niezdolność do pracy z powodu wypadku 
w drodze do pracy lub z pracy. Dowodem 
potwierdzającym tę okoliczność jest karta 
wypadku w drodze do pracy lub z pracy 
oraz ewentualnie zaświadczenie lekarskie 
na zwykłym druku o związku niezdolności 
do pracy z wypadkiem w drodze do pracy 
lub z pracy, gdy niezdolność do pracy wyni-
ka z późniejszych następstw wcześniej 
stwierdzonego wypadku.

Sprawowanie mandatu posła lub senatora 
i podjęcie pracy w ciągu 90 dni od ukoń-
czenia kadencji.

Posiadanie co najmniej 10-letniego okresu 
obowiązkowego ubezpieczenia chorobo-
wego (bez względu na przerwy między 
poszczególnymi okresami), do którego 
wlicza się:

 ● okresy podlegania obowiązkowemu 
ubezpieczeniu chorobowemu, niezależ-
nie od długości przerw między poszcze-
gólnymi okresami,

 ● okresy obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego przed 1 stycznia 1999 r., któ-
re uprawniały do świadczeń pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie cho-

 roby i macierzyństwa (z tytułu wykony-
wania działalności gospodarczej, umo-
wy zlecenia).
Do 10-letniego okresu obowiązkowego 

ubezpieczenia chorobowego nie wlicza się 
okresów:

 ● urlopu wychowawczego,
 ● urlopu bezpłatnego,
 ● pobierania zasiłku chorobowego, świad-

czenia rehabilitacyjnego lub zasiłku ma-
cierzyńskiego przysługujących po usta-
niu tytułu ubezpieczenia,

 ● pozostawania w rejestrze bezrobot-
nych (bez względu na to, czy taka oso-
ba miała prawo do zasiłku dla bezro-
botnych).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 marca 
2013 r. chorował od 12 do 30 marca. 
Do 31 stycznia był zatrudniony u inne-
go pracodawcy, u którego przepra-
cował 12 lat. U poprzedniego pra-
co dawcy wykorzystał w tym roku 
kalendarzowym 33 dni wypłaty wyna-
grodzenia chorobowego. Ponieważ 
pracownik posiada 12-letni okres obo-
wiązkowego ubezpieczenia chorobo-
wego z tytułu pracy u poprzedniego 
pracodawcy, okres wyczekiwania na 
świadczenie chorobowe nie jest wyma-
gany. Przerwa między okresami za-
trudnienia, dłuższa niż 30 dni, nie 
wpływa na nabycie prawa do świad-
czeń chorobowych u kolejnego praco-
dawcy. Pracownik ma prawo do zasiłku 
chorobowego od pierwszego dnia za-
trudnienia, zatem zasiłek chorobowy 
przysługuje mu od 12 do 30 marca.

Brak prawa do zasiłku 
chorobowego

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okre-
sy niezdolności do pracy, w których pracow-
nik na podstawie przepisów o wynagradza-
niu zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Typowym przykładem takiej sytuacji jest 
okres, w którym pracownik otrzymuje od pra-
codawcy wynagrodzenie za czas niezdolności 
do pracy. Dotyczy to też niektórych grup pra-
cowników, które mają prawo do wynagrodze-
nia za okres niezdolności do pracy w czasie 

pracownik

prawo do 
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trwania zatrudnienia na podstawie przepi-
sów szczególnych.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy 
niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

 ● urlopu bezpłatnego,
 ● urlopu wychowawczego,
 ● tymczasowego aresztowania lub odbywa-

nia kary pozbawienia wolności, z wyjąt-
kiem przypadków, w których prawo do za-
siłku wynika z ubezpieczenia chorobowego 
osób wykonujących odpłatnie pracę na 
podstawie skierowania do pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania, gdyż mogą 
one z tego tytułu dobrowolnie przystąpić 
do ubezpieczenia chorobowego.
Na równi z niezdolnością do pracy z powo-

du choroby traktuje się niemożność wykony-
wania pracy w wyniku decyzji o zwalczaniu 
chorób zakaźnych wydanej przez właściwy 
albo uprawniony organ. Pracownik podejrza-
ny o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej 
ma obowiązek podjąć inną pracę, propono-
waną przez pracodawcę, odpowiadającą jego 
kwalifikacjom zawodowym, lub pracę, którą 
może wykonywać po uprzednim przeszkole-
niu. Odmowa przyjęcia takiej pracy przez 
pracownika skutkuje odmową prawa do zasił-
ku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysłu-
guje pracownikowi dopiero wówczas, gdy 
pracodawca nie ma możliwości przesunięcia 
go do innej pracy. Ustalenie uprawnień do za-
siłku następuje na podstawie decyzji wydanej 
przez właściwy organ lub podmiot zgodnie 
z przepisami o chorobach zakaźnych i zaka-
żeniach.

Pracownik traci prawo do zasiłku chorobo-
wego za cały okres trwania niezdolności do 
pracy, orzeczonej nawet kilkoma kolejnymi 
zaświadczeniami lekarskimi, jeśli niezdol-
ność do pracy jest efektem popełnienia przez 
niego umyślnego przestępstwa lub wykrocze-
nia. Okoliczności te są ustalane na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu.

Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek cho-
robowy nie przysługują ubezpieczonemu za 
okres pierwszych 5 dni niezdolności do pra-
cy, w sytuacji gdy niezdolność ta została 
spowodowana przez niego nadużyciem al-
koholu. O tym, czy niezdolność do pracy 
wynika z tej przyczyny, decyduje lekarz, 
który w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA 
zamieszcza kod C, oznaczający niezdolność 
do pracy spowodowaną nadużyciem alkoho-
lu. Okoliczność ta może zostać ustalona 
również w innym trybie, np. w postępowa-
niu powypadkowym w protokole lub w kar-
cie wypadku.

PRZYKŁAD

Pracownik nieprzerwanie przebywa na 
zwolnieniu lekarskim od 12 marca 
2013 r. Przedłożył kolejne zwolnienie 
lekarskie od 5 do 30 kwietnia. W za-
świadczeniu ZLA jest wpisany kod C. 
Ponieważ niezdolność do pracy została 
spowodowana nadużyciem alkoholu, 
pracownik nie ma prawa do zasiłku cho-
robowego od 5 do 9 kwietnia, tj. za 
okres 5 pierwszych dni niezdolności do 
pracy orzeczonej w tym zaświadczeniu.

Pracownik utraci prawo do zasiłku chorobo-
wego za cały okres objęty zaświadczeniem, 
w przypadku gdy, korzystając ze zwolnienia 
lekarskiego, wykonuje w tym okresie pracę za-
robkową lub wykorzystuje zwolnienie lekar-
skie w sposób niezgodny z jego celem. Osoba, 
która jest niezdolna do pracy, nie może w tym 
czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej. 
Ponadto podczas choroby pracownik powinien 
stosować się do wskazań lekarskich, wystrze-
gać się wszelkich prac mogących pogorszyć 
stan jego zdrowia, nie wykorzystywać zwol-
nienia do innych celów niż leczenie.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na zwolnieniu le-
karskim z powodu choroby od 15 do 
23 marca 2013 r. Kolejne zwolnienie le-
karskie przedłożył na okres od 24 marca 
do 6 kwietnia (14 dni). W wyniku kon-
troli prawidłowości wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego od pracy stwier-
dzono, że 31 marca br. w czasie zwol-
nienia pracownik wykonywał pracę 
zarobkową u innego pracodawcy. Usta-
lenia te zostały zapisane w protokole 
z kontroli. Na tej podstawie pracownik 
został pozbawiony prawa do zasiłku 
chorobowego za cały okres objęty dru-
gim zaświadczeniem lekarskim, tj. od 
24 marca do 6 kwietnia.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytu-
acji, w której stwierdzono, że zaświadczenie 
lekarskie zostało sfałszowane. Przez sfałszo-
wanie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA 
należy rozumieć jego podrobienie, przerobie-
nie, a także wypełnienie druku zaświadcze-
nia, zaopatrzonego w podpis lekarza, nie-
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zgodnie z jego wolą. W takim przypadku 
pracownik utraci prawo do świadczenia cho-
robowego za cały okres objęty sfałszowanym 
zwolnieniem.

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie podejrzenia, że zaświadczenie le-
karskie zostało sfałszowane, należy wystą-
pić do lekarza leczącego o wyjaśnienie 
sprawy.

Okres, przez który 
przysługuje 
zasiłek chorobowy

Okres, przez który przysługuje zasiłek cho-
robowy, nazwany jest okresem zasiłkowym. 
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy 
dzień orzeczonej niezdolności do pracy, nie 
wyłączając dni wolnych od pracy, a więc so-
bót, niedziel oraz innych dni wolnych od pra-
cy objętych zaświadczeniem lekarskim ZUS 
ZLA.

Zasiłek przysługuje przez okres trwania 
niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż 
przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność 
do pracy została spowodowana gruźlicą albo 
przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest 
dłuższy i wynosi 270 dni.

Okresy, za które przysługuje prawo do wy-
nagrodzenia na podstawie przepisów o wyna-
gradzaniu oraz do wynagrodzenia przewi-
dzianego w art. 92 Kodeksu pracy, należy 
wliczać do jednego okresu zasiłkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik (45 lat) przebywał na zwol-
nieniu lekarskim od 17 marca do 
30 kwietnia 2013 r. Pracownik miał pra-
wo do:
●  wynagrodzenia chorobowego za 33 

dni na podstawie art. 92 Kodeksu 
pracy, tj. od 17 marca do 18 kwietnia,

●  zasiłku chorobowego za pozostały 
okres, tj. od 19 do 30 kwietnia 
(12 dni).

Łącznie pracownik wykorzystał 45 dni 
okresu zasiłkowego (33 dni + 12 dni).

Do jednego okresu zasiłkowego należy 
wliczyć również wszystkie okresy nieprze-
rwanej niezdolności do pracy bez względu 
na to, jaka była przyczyna poszczególnych 
niezdolności.

PRZYKŁAD

Pracownica (21 lat) przebywała na 
zwolnieniu lekarskim z powodu choro-
by w okresach od 15 do 19 marca 2013 r. 
(5 dni) i od 20 do 26 marca (7 dni) z po-
wodu przeziębienia oraz od 27 marca 
do 27 kwietnia (32 dni) z powodu urazu 
dłoni. 
Pracownica ma prawo do:
●  wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, 

tj. od 15 marca do 16 kwietnia,
●  zasiłku chorobowego za 11 dni, tj. od 

17 do 27 kwietnia.
Ponieważ między kolejnymi zwolnie-
niami lekarskimi nie ma przerwy, 
wszystkie te okresy należy wliczyć do 
jednego okresu zasiłkowego trwającego 
od 15 marca, niezależnie od tego, że po-
szczególne okresy niezdolności do 
pracy były spowodowane różnymi cho-
robami. Łącznie pracownica wykorzy-
stała 44 dni okresu zasiłkowego (5 dni + 
+ 7 dni + 32 dni).

Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza 
się również okresy poprzedniej niezdolności 
do pracy spowodowanej tą samą chorobą, je-
żeli przerwa między ustaniem poprzedniej 
a powstaniem ponownej niezdolności do pra-
cy nie przekracza 60 dni. W takim przypadku 
lekarz leczący powinien wpisać w zaświad-
czeniu lekarskim ZUS ZLA kod A. Zamiesz-
czenie tego kodu jest potrzebne do prawidło-
wego ustalenia okresu zasiłkowego przez 
płatnika zasiłku, ponieważ w zwolnieniu le-
karskim, które otrzymuje płatnik, nie za-
mieszcza się numeru statystycznego choroby. 
Dlatego zamiast tego numeru lekarz powi-
nien wpisać kod A, który jest informacją dla 
płatnika, że niezdolność do pracy orzeczona 
w tym zaświadczeniu jest spowodowana tą 
samą chorobą, która była przyczyną niezdol-
ności do pracy przed przerwą nieprzekracza-
jącą 60 dni.

Okresy niezdolności do pracy wliczane do 
okresu zasiłkowego, za które pracownik nie 
ma prawa do świadczeń przez cały okres lub 
jego część

Odsunięcie od pracy z powodu podejrze-
nia o nosicielstwo zarazków choroby za-
kaźnej, jeżeli pracownik nie podjął propo-
nowanej mu przez pracodawcę innej pracy 
niezabronionej takim osobom.

okres
 zasiłkowy

płatnik
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Niezdolność do pracy spowodowana 
w wyniku umyślnego przestępstwa lub 
wykroczenia popełnionego przez ubezpie-
czonego, stwierdzonego prawomocnym 
orzeczeniem sądu.

Niezdolność do pracy spowodowana nad-
użyciem alkoholu.

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie 
orzeczonej niezdolności do pracy lub wy-
korzystywanie zwolnienia lekarskiego nie-
zgodnie z jego celem.

Przedłożenie sfałszowanego zaświadcze-
nia lekarskiego.

PRZYKŁAD

Pracownik (53 lata) był niezdolny do 
pracy z powodu choroby od 2 do 
29 marca 2013 r. i z tego tytułu nabył 
prawo do wynagrodzenia chorobowego 
od 2 do 15 marca (14 dni) oraz do zasił-
ku chorobowego od 16 do 29 marca 
(14 dni). Pracownik ponownie zachoro-
wał i przedłożył zwolnienie lekarskie, 
(na okres 20 dni) od 2 do 21 kwietnia. 
W zwolnieniu lekarskim lekarz wpisał 
kod A. Oznacza to, że niezdolność do 
pracy została spowodowana tą samą 
chorobą, która była przyczyną poprzed-
niej niezdolności do pracy. Przerwa 
w niezdolności do pracy nie przekracza-
ła 60 dni, dlatego niezdolność powstałą 
po przerwie należało wliczyć do jedne-
go okresu zasiłkowego. Pracownik wy-
korzystał łącznie 48 dni okresu zasiłko-
wego (28 dni + 20 dni).

PRZYKŁAD

Pracownik (35 lat) przebywał za zwol-
nieniu lekarskim od 7 stycznia do 
1 maja 2013 r. (114 dni). Kolejne zwol-
nienie przedłożył na okres od 2 do 
16 maja. W dacie końcowej tego zwol-
nienia została dopisana cyfra „1”. W wy-
niku postępowania wyjaśniającego 
przeprowadzonego z lekarzem wysta-
wiającym zaświadczenie lekarskie usta-
lono, że zwolnienie lekarskie zostało 
wystawione na okres od 2 do 6 maja.

W wyniku sfałszowania przez pracowni-
ka zwolnienia lekarskiego, przez dopi-
sanie cyfry „1” w dacie końcowej tego 
zwolnienia, został on pozbawiony pra-
wa do zasiłku chorobowego. Okres obję-
ty sfałszowanym zaświadczeniem lekar-
skim zostanie wliczony do jednego 
okresu zasiłkowego. Łącznie pracownik 
wykorzystał 119 dni okresu zasiłkowego 
(114 dni + 5 dni).

Okres zasiłkowy należy liczyć od nowa 
w przypadku wystąpienia nawet jednodnio-
wej przerwy, w której pracownik był zdolny 
do pracy między poszczególnymi okresami 
niezdolności do pracy spowodowanej różny-
mi chorobami.

Jeżeli między poszczególnymi okresami 
niezdolności do pracy, spowodowanej różny-
mi chorobami, wystąpi choćby 1 dzień prze-
rwy (bez względu na to, czy jest to dzień ro-
boczy czy ustawowo wolny od pracy), okres 
zasiłkowy należy liczyć od nowa.

PRZYKŁAD

Pracownica (28 lat) przebywała na 
zwolnieniu lekarskim z powodu urazu 
nogi (101 dni) od 4 stycznia do 14 kwiet-
nia 2013 r. Ponownie stała się niezdolna 
do pracy z powodu przeziębienia od 
5 do 10 maja (6 dni). Ponieważ w nie-
zdolności do pracy spowodowanej róż-
nymi chorobami wystąpiła przerwa, 
okres niezdolności do pracy od 5 do 
10 maja należy wliczyć do nowego okre-
su zasiłkowego rozpoczynającego się 
od 5 maja.

Jeżeli przerwa w niezdolności do pracy 
spowodowanej tą samą chorobą wynosi po-
nad 60 dni, okresu wypłaty przed przerwą 
i po przerwie nie należy wliczać do jednego 
okresu zasiłkowego. W takiej sytuacji okres 
zasiłkowy powinien być liczony od nowa.

W przypadku gdy płatnik zasiłku ma wątpli-
wości, czy w czasie przerwy w orzeczonej nie-
zdolności do pracy spowodowanej tą samą 
chorobą, trwającą ponad 60 dni, pracownik 
odzyskał zdolność do pracy, powinien zasię-
gnąć opinii lekarza leczącego. Musi to być bo-
wiem przerwa w niezdolności do pracy, a nie 
przerwa w przedkładaniu zwolnień lekar-
skich. W przypadku gdy z opinii lekarza leczą-
cego będzie wynikało, że między okresami 

opinia 
lekarza
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orzeczonych niezdolności do pracy ubezpie-
czony nie odzyskał zdolności do pracy, nie po-
wstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego 
i mimo przerwy w zwolnieniach wynoszącej 
ponad 60 dni, okresy niezdolności do pracy 
przypadające przed przerwą i po przerwie na-
leży zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik (45 lat) przebywał przez 
28 dni, tj. do 4 marca 2013 r. na nie-
przerwanym zwolnieniu lekarskim 
w związku ze schorzeniem kardiolo-
gicznym. Pracownik ponownie zachoro-
wał 5 maja i przedłożył zaświadczenie 
lekarskie na okres 30 dni, wystawione 
w poradni kardiologicznej. W związku 
z wystawieniem zwolnienia lekarskiego 
przez tę samą poradnię, pracownik na 
prośbę zakładu przedłożył zaświadcze-
nie lekarskie, z którego wynika, że 
w okresie przerwy w niezdolności do 
pracy od 5 marca do 4 maja br. nie od-
zyskał zdolności do pracy. W związku 
z tym, mimo że przerwa w niezdolności 
do pracy wynosi ponad 60 dni, tj. 61 dni, 
niezdolność do pracy trwającą do 
4 marca i powstałą od 5 maja należy zli-
czyć do jednego okresu zasiłkowego. 
Pracownik łącznie wykorzystał 58 dni 
okresu zasiłkowego (28 dni + 30 dni).

Jeżeli lekarz leczący potwierdzi, że ubez-
pieczony w okresie przerwy między poszcze-
gólnymi niezdolnościami do pracy był zdolny 
do pracy, to okresu niezdolności do pracy 
przypadającej przed przerwą nie należy su-
mować do jednego okresu zasiłkowego 
z okresem obecnej niezdolności do pracy. 
Oznacza to powstanie prawa do nowego 
okresu zasiłkowego.

Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodo-
wana gruźlicą (kod D w zaświadczeniu lekar-
skim) albo przypada na okres ciąży (kod B 
w zaświadczeniu lekarskim), zasiłek choro-
bowy przysługuje przez okres 270 dni. 
W przypadku gdy niezdolność do pracy pra-
cownika spowodowana gruźlicą albo przypa-
dająca na okres ciąży wystąpi bezpośrednio 
po niezdolności do pracy spowodowanej in-
nymi przyczynami, pracownik nie nabywa 
prawa do nowego okresu zasiłkowego. Okre-
sy tych niezdolności do pracy wlicza się do 
jednego okresu zasiłkowego trwającego nie 
dłużej niż 270 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał na zwolnieniu le-
karskim od 28 stycznia do 29 kwietnia 
2013 r. (92 dni) z powodu urazu kręgo-
słupa. W kolejnym zwolnieniu lekar-
skim od 30 kwietnia do 11 maja (12 dni) 
lekarz wystawiający zwolnienie lekar-
skie wpisał kod D. Ponieważ w orzeczo-
nej niezdolności do pracy spowodowa-
nej różnymi schorzeniami nie wystąpiła 
przerwa, a w zwolnieniu lekarskim od 
30 kwietnia został umieszczony kod D 
(niezdolność do pracy spowodowana 
gruźlicą), pracownik ma prawo do za-
siłku chorobowego do wyczerpania 
270 dni okresu zasiłkowego.

Do okresu zasiłkowego i do okresu 14/33 
dni wynagrodzenia chorobowego nie należy 
wliczać okresów niezdolności do pracy, 
w których pracownik nie nabył prawa do za-
siłku chorobowego w związku z niespełnie-
niem pewnych warunków. Do okresu zasiłko-
wego nie należy wliczać okresów niezdolno-
ści do pracy przypadających w okresie:

 ● wyczekiwania na prawo do zasiłku choro-
bowego/wynagrodzenia chorobowego,

 ● urlopu bezpłatnego,
 ● urlopu wychowawczego,
 ● tymczasowego aresztowania lub odbywa-

nia kary pozbawienia wolności, z wyjąt-
kiem przypadków, w których prawo do za-
siłku wynika z ubezpieczenia chorobowego 
osób wykonujących odpłatnie pracę na 
podstawie skierowania do pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona od 22 marca 
2013 r. była niezdolna do pracy z powo-
du choroby od 2 kwietnia do 3 maja. Jest 
to jej pierwsza praca, dlatego nabywa 
prawo do wynagrodzenia chorobowego 
po okresie 30 dni wyczekiwania, tj. od 
21 kwietnia. Ponieważ okres niezdolno-
ści do pracy przypadający w okresie wy-
czekiwania nie jest wliczany do okresu 
zasiłkowego, pracownica od 21 kwietnia 
do 3 maja wykorzystała 13 dni okresu 
zasiłkowego.

zdolność
 do pracy

prawo 
do zasiłku
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Wysokość zasiłku 
chorobowego

Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wyso-
kości:

 ● 80% wynagrodzenia stanowiącego podsta-
wę wymiaru, również za okres zwolnienia 
lekarskiego przypadający na czas pobytu 
w sanatorium,

 ● 70% podstawy wymiaru za okres pobytu 
w szpitalu,

 ● 100% podstawy wymiaru, również za okres 
pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do 
pracy:
–  przypada na okres ciąży,
–  powstała wskutek wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy,
–  powstała wskutek poddania się niezbęd-

nym badaniom lekarskim przewidzia-
nym dla kandydatów na dawców komó-
rek, tkanek i narządów lub poddania się 
zabiegowi pobrania komórek, tkanek 
i narządów.

Wynagrodzenie wypłacane na podstawie 
art. 92 Kodeksu pracy z tytułu niezdolności 
do pracy z powodu choroby przysługuje 
w wysokości co najmniej 80% lub 100% pod-
stawy jego wymiaru także za okres pobytu 
w szpitalu, ponieważ przepisy Kodeksu pracy 
nie przewidują niższej wysokości wynagro-
dzenia za ten czas.

PRZYKŁAD

Pracownik (38 lat) stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby 23 marca 
2013 r. i przebywał na zwolnieniu lekar-
skim do 30 kwietnia. Od 22 do 26 kwiet-
nia był w szpitalu. Pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie chorobowe za 
okres od 23 marca do 24 kwietnia 
(33 dni) w wysokości co najmniej 80% 
podstawy wymiaru, również za okres 
pobytu w szpitalu. Za okres od 25 do 
26 kwietnia przysługuje mu zasiłek cho-
robowy w wysokości 70% podstawy wy-
miaru, a za dalszy okres – w wysokości 
80% podstawy wymiaru.

W przypadku gdy pracownik w okresie 
swojej choroby przebywa w innym niż szpital 
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, 
zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 
80% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli zatem 
pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie 
w związku z pobytem w sanatorium, hospi-

cjum czy w domu pomocy społecznej, gdzie 
ma zapewnioną całodobową opiekę, zasiłek 
chorobowy za okres pobytu pracownika 
w tych ośrodkach przysługuje w wysokości 
80%.

Jeśli niezdolność do pracy z powodu choro-
by wynika z późniejszych następstw, które za-
istniały w związku ze stwierdzonym wcze-
śniej wypadkiem w drodze do lub z pracy, 
zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 
100% podstawy wymiaru. Warunkiem wypła-
cenia zasiłku chorobowego w wyższej wyso-
kości jest udokumentowanie związku tej nie-
zdolności do pracy z wypadkiem dodatkowym 
zaświadczeniem wydanym przez lekarza.

■ ZAPAMIĘTAJ
Za okres pobytu w sanatorium, hospicjum 
lub w domu opieki społecznej pracowniko-
wi przysługuje zasiłek chorobowy w wyso-
kości 80% podstawy wymiaru.

PRZYKŁAD

Pracownik (28 lat) w styczniu 2013 r. 
uległ wypadkowi w drodze do pracy 
i z tego powodu przebywał na zwolnie-
niu lekarskim przez 120 dni. Pracownik 
przedłożył zwolnienie lekarskie od 
25 stycznia do 30 kwietnia oraz za-
świadczenie lekarza leczącego stwier-
dzające, że ta niezdolność do pracy ma 
związek z wypadkiem, jaki miał miejsce 
w styczniu. Pracownikowi przysługują 
wynagrodzenie chorobowe i zasiłek 
chorobowy w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru.

Wysokość zasiłku 
chorobowego dla osób, 
które ukończyły 50 lat

Od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek za 
okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. 
do 33. dnia niezdolności do pracy w roku ka-
lendarzowym w przypadku pracownika, który 
ukończył 50. rok życia, wynosi 80% podstawy 
wymiaru zasiłku. Okres, za który pracowniko-
wi przysługuje zasiłek chorobowy w wyższej 
wysokości w związku z pobytem w szpitalu, 
jest liczony począwszy od pierwszego dnia nie-
zdolności do pracy przypadającej po okresie 
14 dni wypłaty przez pracodawcę wynagro-
dzenia chorobowego, o którym mowa 
w art. 92 Kodeksu pracy.

sanatorium

podstawa 
wymiaru
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■ ZAPAMIĘTAJ
Zasiłek chorobowy w wyższej wysokości 
przysługuje z tytułu niezdolności do pracy 
z powodu choroby przypadającej po roku 
kalendarzowym, w którym pracownik 
ukończył 50. rok życia.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 53 lat był niezdolny 
do pracy z powodu choroby od 20 lute-
go do 16 kwietnia 2013 r. Jest to jego 
pierwsza niezdolność do pracy w tym 
roku kalendarzowym, a cały okres zwol-
nienia przypada na pobyt w szpitalu. 
Pracownik ma prawo:
●  od 20 lutego do 5 marca (14 dni) do 

wynagrodzenia w wysokości co naj-
mniej 80% podstawy wymiaru,

●  od 6 do 24 marca (19 dni) do zasiłku 
chorobowego w wysokości 80% pod-
stawy wymiaru,

●  od 25 marca do 16 kwietnia (23 dni) 
do zasiłku chorobowego w wysokości 
70% podstawy wymiaru.

PRZYKŁAD

Pracownik ukończył 50. rok życia 
3 marca 2013 r. Od 27 marca do 
29 kwietnia 2013 r. przebywał w szpita-
lu. Za okres od 27 marca do 28 kwietnia 
(33 dni) pracownik ma prawo do wyna-
grodzenia za czas choroby w wysokości 
co najmniej 80% podstawy wymiaru. Za 
29 kwietnia przysługuje mu zasiłek cho-
robowy w wysokości 70% podstawy wy-
miaru.

Ustalając okres od 15. do 33. dnia niezdol-
ności do pracy w roku kalendarzowym, za 
który przysługuje wyższa wysokość zasiłku 
chorobowego w związku z pobytem w szpita-
lu, należy uwzględnić:

 ● okresy orzeczonej niezdolności do pracy, 
za które pracownik otrzymał:
–  wynagrodzenie chorobowe, o którym 

mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
–  zasiłek chorobowy,

 ● okresy, za które pracownik nie ma prawa 
do wynagrodzenia za czas choroby lub za-
siłku z następujących przyczyn:
–  odsunięcia od pracy z powodu podejrze-

nia o nosicielstwo zarazków choroby za-

kaźnej, jeżeli pracownik nie podjął pro-
ponowanej mu przez pracodawcę innej 
pracy niezabronionej takim osobom,

–  niezdolności do pracy spowodowanej 
w wyniku umyślnego przestępstwa lub 
wykroczenia popełnionego przez ubez-
pieczonego, stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem sądu,

–  niezdolności do pracy spowodowanej 
nadużyciem alkoholu,

–  wykonywania pracy zarobkowej w okre-
sie orzeczonej niezdolności do pracy lub 
wykorzystywaniem zwolnienia lekar-
skiego niezgodnie z jego celem,

–  przedłożenia sfałszowanego zaświad-
czenia lekarskiego.

PRZYKŁAD

Pracownica (52 lata) przebywała 
w szpitalu od 11 do 27 marca 2013 r. 
(17 dni). Kolejne zwolnienie lekarskie 
obejmowało okres od 28 do 31 marca 
(4 dni). Pracownica ponownie przeby-
wała w szpitalu od 1 do 13 kwietnia br. 
(13 dni). 29 marca została przeprowa-
dzona kontrola prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia lekarskiego przez 
tę pracownicę. W wyniku kontroli usta-
lono, że pracownica wykorzystuje zwol-
nienie lekarskie niezgodnie z jego ce-
lem, co zostało zawarte w protokole 
pokontrolnym. Pracownica została po-
zbawiona prawa do zasiłku chorobowe-
go za okres kontrolowanego zwolnie nia 
lekarskiego, tj. od 28 do 31 marca (za 
4 dni), jednak ten okres należy uwzględ-
nić przy ustalaniu okresu, za który pra-
cownica ma prawo do zasiłku chorobo-
wego w wyższej wysokości w związku 
z pobytem w szpitalu. W związku z tym, 
że choroba pracownicy od 11 marca 
była jej pierwszą niezdolnością do pracy 
w tym roku, pracownicy przysługują:
●  od 11 do 24 marca (14 dni) wynagro-

dzenie za chorobę w wysokości 80% 
podstawy wymiaru,

●  od 25 do 27 marca (3 dni) zasiłek 
chorobowy w wysokości 80% podsta-
wy wymiaru,

●  od 28 do 31 marca (4 dni) zasiłek 
chorobowy, który nie przysługuje 
w związku z wykorzystywaniem 
przez pracownicę zwolnienia lekar-
skiego niezgodnie z jego celem. Okres

rok 
kalendarzowy

orzeczenie
 sądu
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ten wlicza się do okresu, za który 
przysługuje wyższy zasiłek w związ-
ku z pobytem w szpitalu,

●  od 1 do 12 kwietnia br. (12 dni) zasi-
łek chorobowy w wysokości 80% 
podstawy wymiaru,

●  za 13 sierpnia br. (1 dzień) zasiłek 
chorobowy w wysokości 70% podsta-
wy wymiaru.

Przy ustalaniu okresu od 15. do 33. dnia 
niezdolności do pracy w roku kalendarzo-
wym, za który przysługuje zasiłek chorobowy 
za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80% 
podstawy wymiaru, nie uwzględnia się okre-
su niezdolności do pracy z powodu choroby:

 ● spowodowanej wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową, za który przysługuje 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego w wysokości 100% podstawy wy-
miaru,

 ● przypadającej za okres po ustaniu zatrud-
nienia, ponieważ niezależnie od wieku 
pracownika, za okres niezdolności do pra-
cy przypadającej po ustaniu zatrudnienia 
przysługuje zasiłek chorobowy, a nie wyna-
grodzenie, o którym mowa w art. 92 Ko-
deksu pracy. Zasada dotycząca wyższej 
wysokości zasiłku chorobowego w związku 
z pobytem w szpitalu nie ma tu zastoso-
wania.

Obniżenie zasiłku 
chorobowego o 25%

Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% jest 
stosowane w sytuacji nieterminowego dostar-
czenia przez pracownika zaświadczenia le-
karskiego ZUS ZLA płatnikowi tego zasiłku, 
tj. pracodawcy albo ZUS. Pracownicy powinni 
dostarczać zwolnienia lekarskie płatnikowi 
składek, nawet jeśli zasiłek wypłaca im ZUS. 
Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty 
zasiłków, ponieważ w listopadzie poprzed-
niego roku zgłaszał do ubezpieczenia choro-
bowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, 
ma obowiązek niezwłocznie przekazać za-
świadczenie lekarskie do ZUS, podając datę 
dostarczenia zaświadczenia przez ubezpie-
czonego (wpisując ją na odwrocie zwolnienia 
i poświadczając ten wpis pieczątką i podpi-
sem upoważnionej osoby).

Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględ-
nia się dnia, w którym pracownik otrzymał 
zaświadczenie lekarskie. Zatem termin 7 dni, 
w jakim pracownik powinien dostarczyć 

zwolnienie lekarskie, należy liczyć od dnia 
następnego po dniu otrzymania tego zwolnie-
nia przez ubezpieczonego. Przyjmuje się, że 
ubezpieczony otrzymał zwolnienie w dniu 
jego wystawienia przez lekarza.

W przypadku gdy pracownik udowodni, że 
otrzymał zaświadczenie lekarskie po dniu 
jego wystawienia, liczenie terminu 7 dni nale-
ży rozpocząć od faktycznej daty otrzymania.

PRZYKŁAD

Pracownik był nieprzerwanie niezdolny 
do pracy z powodu choroby od 20 lute-
go 2013 r. W okresie od 22 marca do 
14 kwietnia pracownik przebywał w sa-
natorium w ramach prewencji ZUS. 
W dniu wypisania z rehabilitacji leczni-
czej pracownik nie otrzymał zwolnie-
nia lekarskiego. Oddział rehabilitacyjny 
przesłał zwolnienie lekarskie pocztą. 
Zostało ono wystawione przez lekarza 
14 kwietnia. Pracownik dostarczył zwol-
nienie do pracodawcy 23 kwietnia. Do-
datkowo złożył pisemne wyjaśnienie, że 
zwolnienie lekarskie nie zostało mu wy-
dane w dniu wypisania z sanatorium, 
ale otrzymał je 22 kwietnia, co udoku-
mentował kopertą, w której zostało 
przesłane to zwolnienie. Ponieważ pra-
cownik prawidłowo udokumentował 
faktyczny (późniejszy) dzień otrzyma-
nia zwolnienia lekarskiego, a tym sa-
mym zachował 7-dniowy termin na jego 
dostarczenie do pracodawcy, zasiłek 
chorobowy nie zostanie obniżony 
o 25%.

Pracownik nie musi osobiście dostarczać 
zaświadczenia lekarskiego pracodawcy (płat-
nikowi) czy ZUS. Może je przesłać za pośred-
nictwem poczty. Wówczas za datę dostarcze-
nia zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się 
datę stempla pocztowego.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał 15 marca 2013 r. 
zwolnienie lekarskie na okres od 15 do 
31 marca. Zwolnienie to wysłał do pra-
codawcy za pośrednictwem poczty 
21 marca (data stempla pocztowego). 
Zwolnienie wpłynęło do pracodawcy

pobyt 
w szpitalu

zaświadczenie 
lekarskie
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25 marca. Należy przyjąć, że pracownik 
zachował 7-dniowy termin na dostar-
czenie zwolnienia, ponieważ zgodnie 
z datą stempla pocztowego zostało ono 
dostarczone 6. dnia od daty jego wysta-
wienia.

Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarcze-
nie zaświadczenia lekarskiego przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, to termin 
ten upływa następnego dnia. W przypadku 
gdy pracownik dostarczy zaświadczenie le-
karskie 8. dnia od dnia jego otrzymania, po-
nieważ 7. dzień przypadał w niedzielę lub 
święto, należy uznać, że zaświadczenie zosta-
ło dostarczone w terminie i nie ma podstaw 
do stosowania sankcji w postaci zmniejszenia 
zasiłku chorobowego o 25% za każdy dzień 
opóźnienia w złożeniu zaświadczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik (22 lata) wykorzystał 
w 2013 r. okres 33 dni wypłaty wyna-
grodzenia chorobowego. Kolejne zwol-
nienie lekarskie ZUS ZLA wystawione 
26 kwietnia (na okres od 26 kwietnia 
do 15 maja) pracownik dostarczył pra-
codawcy 6 maja. Mimo że zwolnienie 
lekarskie zostało dostarczone praco-
dawcy 10. dnia od daty jego wystawie-
nia, należy uznać, że zostało dostarczo-
ne w terminie, ponieważ termin 7 dni 
na jego dostarczenie mijał 3 maja, 
tj. w święto – dzień ustawowo wolny od 
pracy.

W przypadku dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego po upływie 7 dni od daty jego 
otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniże-
niu o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej nie-
zdolności do pracy do dnia, w którym za-
świadczenie zostało dostarczone (włącznie 
z tym dniem).

PRZYKŁAD

Pracownica (53 lata) wykorzystała 
w danym roku kalendarzowym okres 
14 dni wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego. Pracownica 28 marca 2013 r. 
otrzymała kolejne zaświadczenie ZUS

ZLA w związku chorobą, na okres od 
28 marca do 18 kwietnia. Zaświadcze-
nie to dostarczyła pracodawcy 8 kwiet-
nia. Termin, w którym powinna przeka-
zać je płatnikowi, jest liczony od 
następnego dnia po wystawieniu zwol-
nienia, tj. od 29 marca i upłynął 4 kwiet-
nia. Ponieważ pracownica nie zachowa-
ła tego terminu, otrzyma zasiłek 
chorobowy obniżony o 25% za okres od 
8. dnia orzeczonej niezdolności do pra-
cy do dnia dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego, tj. od 4 do 8 kwietnia.

Jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie 
lekarskie później niż w ciągu 7 dni od daty 
jego otrzymania, ale za okres objęty tym za-
świadczeniem przysługuje mu wynagrodze-
nie, jego wysokość nie ulega obniżeniu. Nato-
miast w sytuacji, gdy zaświadczenie lekarskie 
obejmuje okres, za który pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie określone w art. 92 
Kodeksu pracy, a także zasiłek chorobowy, 
obniżenie o 25% należy stosować wyłącznie 
do zasiłku chorobowego.

Obniżenia zasiłku nie należy stosować, je-
żeli nieterminowe dostarczenie zaświadcze-
nia nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
ubezpieczonego i przez niego udowodnio-
nych.

PRZYKŁAD

Pracownik (55 lat) przebywał na zwol-
nieniu lekarskim z powodu choroby od 
16 lutego do 22 kwietnia 2013 r. Kolejne 
zwolnienie zostało wystawione przez 
lekarza 22 kwietnia na okres od 
23 kwietnia do 8 maja. Pracownik do-
starczył zwolnienie lekarskie do zakła-
du pracy 23 kwietnia. Zwolnienie było 
przewożone przez samochód służbowy 
do oddziału zakładu, który mieści się 
w innej miejscowości. 30 kwietnia z pra-
cownikiem skontaktowała się pracowni-
ca kadr, która, naliczając wynagrodze-
nie, nie miała informacji o przyczynie 
nieobecności pracownika w pracy od 
23 kwietnia. Po wyjaśnieniu sprawy 
okazało się, że kierowca przewożący ko-
respondencję przełożył zwolnienie le-
karskie do faktur. Zwolnienie to dotarło 
do oddziału 2 maja. W związku z tym, 
że zostało dostarczone do płatnika 

zmniejszenie 
zasiłku

ubezpieczony
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zasiłku po terminie 7 dni od dnia jego 
wystawienia z przyczyn niezależnych 
od pracownika, nie należy obniżać przy-
sługującego mu zasiłku chorobowego 
o 25%.

Mimo nieterminowego i niczym nieuspra-
wiedliwionego dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego nie ma możliwości obniżenia za-
siłku, jeżeli niezdolność do pracy z powodu 
choroby orzeczona w tym zaświadczeniu jest 
krótsza niż 8 dni.

W przypadku niezdolności do pracy z po-
wodu choroby powstałej po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowego, płatnikiem za-
siłku jest ZUS właściwy według miejsca za-
mieszkania osoby występującej z wnioskiem 
o wypłatę zasiłku. W takim przypadku nie-
zdolność do pracy musi trwać nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni. Jeżeli niezdolność do pra-
cy zostanie orzeczona więcej niż jednym za-
świadczeniem lekarskim, z których każde bę-
dzie wystawione na okres krótszy niż 30 dni, 
a łącznie będą one obejmować co najmniej 
30 dni, ZUS liczy termin 7 dni na dostarczenie 
wszystkich tych zwolnień od daty wystawie-
nia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego 
będzie wynikało, że nieprzerwana niezdol-
ność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni 
i daje prawo do zasiłku. W przypadku niedo-
trzymania tego terminu ZUS obniża zasiłek 
o 25% należny za okres od 8. dnia niezdolno-
ści do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem, 
które łącznie z poprzednimi zaświadczeniami 
obejmuje co najmniej 30-dniowy okres, do 
dnia dostarczenia zaświadczeń.

PRZYKŁAD

Umowa o pracę z pracownikiem została 
rozwiązana 30 kwietnia 2013 r. Osoba 
ta zachorowała po ustaniu zatrudnienia 
i otrzymała:
●  4 marca – zwolnienie lekarskie na 

okres od 4 do 14 marca (11 dni),
●  15 marca – zwolnienie na okres od 

15 do 31 marca (17 dni),
●  1 kwietnia – zwolnienie na okres od 

1 do 16 kwietnia (16 dni).
Wszystkie zwolnienia były pracownik 
przedłożył w ZUS 12 kwiet\nia. Termin 
7-dniowy, w którym pracownik miał 
obowiązek złożyć zaświadczenia lekar-
skie w ZUS, jest liczony od następnego

dnia po dacie otrzymania trzeciego za-
świadczenia lekarskiego, tj. od 2 kwiet-
nia, ponieważ łącznie z poprzednimi za-
świadczeniami niezdolność do pracy 
trwała nieprzerwanie co najmniej 30 
dni. Termin ten upłynął 8 kwietnia. Wy-
magany termin na złożenie zaświad-
czeń lekarskich nie został dotrzymany, 
dlatego ZUS obniży wysokość zasiłku 
o 25% za okres od 8. dnia niezdolności 
do pracy, orzeczonej trzecim zaświad-
czeniem lekarskim, do dnia dostarcze-
nia zaświadczeń, tj. za okres od 8 do 
12 kwietnia.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 92 Kodeksu pracy
§ 1. Za czas niezdolności pracownika do 
pracy wskutek:
1  choroby lub odosobnienia w związku 

z chorobą zakaźną – trwającej łącznie 
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowe-
go, a w przypadku pracownika, który 
ukończył 50 rok życia – trwającej łącz-
nie do 14 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego – pracownik zachowuje pra-
wo do 80 % wynagrodzenia, chyba że 
obowiązujące u danego pracodawcy 
przepisy prawa pracy przewidują wyż-
sze wynagrodzenie 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.

§ 11. (uchylony).
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 1, oblicza się według zasad obowią-
zujących przy ustalaniu podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego i wypłaca 
za każdy dzień niezdolności do pracy, 
nie wyłączając dni wolnych od pracy.
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 1:

wniosek 
o wypłatę 

zasiłku
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1)  nie ulega obniżeniu w przypadku 
ograniczenia podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego,

2)  nie przysługuje w przypadkach, 
w których pracownik nie ma prawa 
do zasiłku chorobowego.

§ 4. Za czas niezdolności do pracy, 
o której mowa w § 1, trwającej łącznie 
dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego, a w przypadku pracownika, 

który ukończył 50 rok życia, trwającej 
łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku 
kalendarzowego, pracownikowi przy-
sługuje zasiłek chorobowy na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.
§ 5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części do-
tyczącej pracownika, który ukończył 
50 rok życia, dotyczą niezdolności pra-
cownika do pracy przypadającej po 
roku kalendarzowym, w którym pra-
cownik ukończył 50 rok życia.

Dokumentowanie 
niezdolności do pracy 
oraz kontrola zwolnień 
lekarskich i ubezpieczonych
Czasową niezdolność do pracy z powodu 
choroby lub pobyt w stacjonarnym zakła-
dzie opieki zdrowotnej potwierdza le-
karz, lekarz dentysta, starszy felczer lub 
felczer upoważniony przez ZUS, wysta-
wiając zaświadczenie lekarskie na druku 
ZUS ZLA.

Dokumentowanie 
niezdolności do pracy

Zaświadczenie lekarskie wystawia się na 
okres, w którym pracownik ze względu na 
stan zdrowia powinien powstrzymać się od 
pracy, jednak nie dłużej niż do dnia ponowne-
go badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub 
felczer upoważniony przez ZUS, potwierdza 
czasową niezdolność do pracy z powodu cho-
roby lub pobyt w stacjonarnym zakładzie 
opieki zdrowotnej, wystawiając zaświadcze-
nie lekarskie na druku ZUS ZLA.

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane 
na okres od dnia, w którym nastąpiło prze-
prowadzenie badania lub od dnia bezpośred-
nio następującego po dniu takiego badania. 
Ponadto zaświadczenie lekarskie może być 
wystawione na okres rozpoczynający się nie 
później niż od 4. dnia po dniu badania, jeżeli:

 ● bezpośrednio po dniu badania przypadają 
dni wolne od pracy,

 ● badanie jest przeprowadzone w okresie 
wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica otrzymała 2 maja 2013 r. 
zwolnienie lekarskie wystawione na 
okres od 6 do 24 maja. Zwolnienie le-
karskie zostało wystawione zgodnie 
z zasadami orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy. Niezdolność do pra-
cy została orzeczona od 4. dnia po dniu 
badania, ponieważ po dniu badania 
przypadały dni wolne od pracy, 
tj. 3 (święto), 4 (sobota) oraz 5 maja 
(niedziela).

Zaświadczenie lekarskie może być wysta-
wione maksymalnie na 3 dni poprzedzające 
dzień, w którym przeprowadzono badanie, 
jeżeli jego wyniki wskazują, że ubezpieczo-
ny w tym okresie niewątpliwie był niezdol-
ny do pracy. Niedotrzymanie tych warun-
ków wystawiania zaświadczeń lekarskich 
powoduje, że zaświadczenie to nie może 
stanowić podstawy do wypłaty świadczeń 
chorobowych.

Jedynie lekarz psychiatra, w razie stwier-
dzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicz-
nych ograniczających zdolność pracownika 
do oceny własnego postępowania, może wy-
stawić zaświadczenie lekarskie o czasowej 
niezdolności do pracy na okres nie wcześniej-
szy niż 3 dni poprzedzające dzień badania 
ubezpieczonego.

stan
 zdrowia

świadczenia 
chorobowe
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PRZYKŁAD

Pracownica zgłosiła się do lekarza ro-
dzinnego 25 marca 2013 r. i w wyniku 
przeprowadzonego badania otrzymała 
zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na 
okres od 22 do 30 marca. Zwolnienie to 
zostało wystawione zgodnie z zasadami 
orzekania o czasowej niezdolności do 
pracy, tj. na okres nie dłuższy niż 3 dni 
poprzedzające dzień badania. Tak wy-
stawione zaświadczenie lekarskie sta-
nowi podstawę do wypłaty zasiłku cho-
robowego.

Ustalenie prawa do wynagrodzenia choro-
bowego/zasiłku chorobowego za okres prze-
bywania w stacjonarnym zakładzie opieki 
zdrowotnej następuje również na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Za-
świadczenie lekarskie o czasowej niezdolno-
ści do pracy stwierdzające pobyt pracownika 
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 
wystawia się w dniu wypisania pracownika 
z tego zakładu. Jeśli pobyt pracownika w za-
kładzie trwa dłużej niż 14 dni, zaświadczenie 
to należy wystawiać co 14 dni w celu umożli-
wienia wypłaty wynagrodzenia za czas nie-
zdolności do pracy lub zasiłku chorobowe-
go. Samo bowiem zawiadomienie o przyjęciu 
pracownika do takiej placówki nie stano wi 
podstawy do wypłaty świadczeń z tytułu 
choroby.

Jeżeli nie został zachowany termin wysta-
wienia zaświadczenia lekarskiego w dniu wy-
pisania pracownika ze szpitala, zaświadcze-
nie to, na jego wniosek, może być wystawione 
w terminie późniejszym. Wydanie zaświad-
czenia lekarskiego stwierdzającego pobyt 
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 
ma bowiem charakter formalny – potwierdza 
jedynie pobyt w placówce. Zaświadczenie to, 
mimo że zostanie wystawione po zakończe-
niu pobytu w szpitalu, będzie stanowić pod-
stawę do wypłaty zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik (58 lat) przebywa nieprze-
rwanie na zasiłku chorobowym od 
16 stycznia 2013 r. Od 22 do 28 marca 
przebywał w szpitalu. W dniu wypisu ze 
szpitala nie zgłosił się po zaświadczenie

lekarskie. Po wyjściu ze szpitala zgło-
sił się do lekarza rodzinnego, od któ-
re go otrzymał zwolnienie lekarskie od 
29 marca do 15 kwietnia. W związku 
z powstałą przerwą w niezdolności do 
pracy, zakład poprosił pracownika o do-
starczenie zaświadczenia lekarskiego za 
okres pobytu w szpitalu. Zaświadczenie 
lekarskie ZUS ZLA stwierdzające pobyt 
pracownika w szpitalu od 22 do 28 mar-
ca zostało wystawione 5 kwietnia. Za-
świadczenie zostało wystawione zgod-
nie z zasadami orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy, ponieważ stwier-
dzało pobyt pracownika w szpitalu, 
a zatem data jego wystawienia nie ma 
znaczenia. Zaświadczenie to stanowi 
podstawę do wypłaty zasiłku chorobo-
wego.

W przypadku wystawienia zaświadczenia 
lekarskiego za okres pobytu w szpitalu lub 
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 
w terminie późniejszym niż w dniu wypisania 
z tego zakładu, obejmujący również okres 
niezdolności do pracy przypadający po dacie 
wypisania z zakładu, przy orzekaniu o nie-
zdolności do pracy przypadającej po wypisa-
niu z tej placówki okres ten może obejmować 
nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, 
w którym wystawiono to zaświadczenie.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywała w szpitalu od 
9 do 17 kwietnia 2013 r. Dodatkowo le-
karz orzekł niezdolność do pracy po 
okresie pobytu w szpitalu do 21 kwiet-
nia. W dniu wypisania ze szpitala pra-
cownica nie posiadała numeru NIP płat-
nika zasiłku. Zaświadczenie lekarskie 
ZUS ZLA za cały okres od 9 do 21 kwiet-
nia lekarz leczący wystawił 22 kwietnia. 
Zaświadczenie lekarskie stanowi pod-
stawę do wypłaty zasiłku chorobowego, 
ale tylko za okres pobytu w szpitalu, 
tj. od 9 do 17 kwietnia.

Często występują przypadki zatrudnienia 
pracownika u więcej niż jednego pracodawcy. 
W takiej sytuacji, na wniosek ubezpieczone-
go, lekarz leczący powinien wystawić odpo-
wiednią liczbę zaświadczeń na druku ZUS 
ZLA. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego 
o czasowej niezdolności do pracy dla kolejne-

podstawa 
do wypłaty

pobyt 
w szpitalu
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go pracodawcy nie jest wydawaniem nowego 
orzeczenia, ale formalnym poświadczeniem 
już wydanego orzeczenia. W przypadku nie-
wystawienia we właściwym czasie zaświad-
czenia lekarskiego dla drugiego pracodawcy 
lub za okres pobytu w zamkniętym zakładzie 
opieki zdrowotnej zaświadczenie to, na wnio-
sek ubezpieczonego, może być wystawione 
w późniejszym terminie.

Ubezpieczony, przedkładając kolejnemu 
płatnikowi tak wydane zaświadczenie lekar-
skie o czasowej niezdolności do pracy na dru-
ku ZUS ZLA, powinien złożyć oświadczenie 
o przyczynie wystawienia zaświadczenia bez 
zachowania terminów, tj. w okresie dłuższym 
niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym 
przeprowadzono badanie.

W przypadku zagubienia zaświadczenia le-
karskiego, wypłaty zasiłku chorobowego do-
konuje się na podstawie:

 ● wypisu z kopii zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do pracy lub

 ● kserokopii zaświadczenia lekarskiego.
W takiej sytuacji pracownik powinien zgło-

sić się do lekarza, który wydał zagubione za-
świadczenie, w celu sporządzenia wypisu 
z kopii zaświadczenia lub wydania kserokopii 
tego zaświadczenia poświadczonej przez le-
karza. Kserokopia zaświadczenia ZUS ZLA 
nie może zawierać numeru statystycznego 
choroby będącej przyczyną niezdolności do 
pracy. Jest on bowiem objęty tajemnicą i nie 
powinien być podawany do wiadomości płat-
nika składek.

W związku z ochroną danych osobowych 
pierwsza kopia formularza ZUS ZLA, którą 
otrzymuje płatnik zasiłku, aby dokonać wy-
płaty zasiłku chorobowego, nie zawiera ozna-
czenia jednostki chorobowej. Do celów prawi-
dłowego ustalenia okresu wypłaty zasiłku 
chorobowego i naliczenia zasiłku w prawidło-
wej wysokości służą kody literowe. W tej sytu-
acji kod lub jego brak stanowią wskazówkę 
dla wypłacających świadczenie, dotyczącą 
sposobu naliczania okresu zasiłkowego, 
tj. okresu uprawniającego pra cownika do po-
bierania świadczeń z ubezpie czenia chorobo-
wego i wysokości tych świadczeń.

Znaczenie kodów literowych wpisywanych 
w zaświadczeniu lekarskim

 ● Kod A – niezdolność do pracy powstała 
po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, 
spowodowana tą samą chorobą, która 
była przyczyną niezdolności do pracy 
przed przerwą (kod ten jest niezbędny do 
prawidłowego zliczania okresu wypłaty

zasiłku chorobowego; do okresu zasił-
kowego wlicza się bowiem okresy po-
przedniej niezdolności do pracy spowo-
dowanej tą samą chorobą, jeżeli 
przerwa między ustaniem poprzedniej 
a powstaniem ponownej niezdolności 
do pracy nie przekracza 60 dni),

 ● Kod B – niezdolność do pracy przypada-
jąca w okresie ciąży.

 ● Kod C – niezdolność do pracy spowodo-
wana nadużyciem alkoholu.

 ● Kod D – niezdolność do pracy spowodo-
wana gruźlicą.

 ● Kod E – niezdolność do pracy spowodo-
wana chorobą zakaźną albo inną, której 
okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni.

Na pisemny wniosek pracownika w za-
świadczeniu lekarskim nie umieszcza się ko-
dów B i D.

Kontrola zasadności 
i prawidłowości wystawiania 
zwolnień lekarskich

Otrzymane przez pracownika od lekarza 
leczącego zwolnienie lekarskie zarówno do 
celów wypłaty zasiłku chorobowego, jak 
i wynagrodzenia chorobowego określonego 
w art. 92 Kodeksu pracy, może być kontrolo-
wane przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy 
ZUS. Celem tej kontroli jest sprawdzenie, czy 
zaświadczenie o czasowej niezdolności do 
pracy zostało wystawione zasadnie. W tym 
celu lekarz orzecznik może:

 ● przeprowadzić badanie ubezpieczonego 
w wyznaczonym miejscu lub w miejscu 
jego pobytu,

 ● skierować ubezpieczonego na badanie spe-
cjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,

 ● zażądać od lekarza, który wystawił za-
świadczenie lekarskie, udostępnienia do-
kumentacji medycznej, udzielenia wyja-
śnień i informacji w sprawie,

 ● zlecić wykonanie badań pomocniczych 
w wyznaczonym terminie.
O przeprowadzenie kontroli prawidłowości 

orzekania o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby i wystawiania zaświad-
czeń lekarskich mogą występować:

 ● pracodawcy/płatnicy składek,
 ● wydziały zasiłków ZUS realizujące wypłaty 

zasiłków chorobowych,
 ● lekarze orzecznicy ZUS.

dane
 osobowe

badanie 
specjalistyczne
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Jeżeli ubezpieczony uniemożliwi przepro-
wadzenie kontroli, nie stawiając się na bada-
nie, lub nie dostarczy wyników badań 
w wyznaczonym terminie, wydane mu za-
świadczenie lekarskie straci ważność od dnia 
następującego po terminie wyznaczonym 
jako dzień badania lub dostarczenia wyników 
badań. W takim przypadku ZUS wydaje decy-
zję o braku prawa do zasiłku chorobowego. 
Kopię takiej decyzji ZUS przesyła także do 
pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na zwolnieniu le-
karskim w związku z chorobą od 
25 marca do 15 kwietnia 2013 r. 
29 marca odebrał wezwanie do stawie-
nia się przed komisją lekarską wysłane 
przez ZUS za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. Termin na stawienie się 
do ZUS został wyznaczony na 5 kwiet-
nia. W wyznaczonym dniu pracownik 
nie stawił się na badanie oraz nie 
przedłożył żadnego zaświadczenia 
usprawiedliwiającego swoją nieobec-
ność. Dlatego ZUS wydał decyzję od-
mawiającą prawa do zasiłku chorobo-
wego od dnia następującego po dniu 
wyznaczonego badania, tj. od 6 do 
15 kwietnia. Decyzję tę ZUS przesłał 
również do pracodawcy.

Jeżeli w wyniku analizy dokumentacji i po 
przeprowadzeniu badania pracownika lekarz 
orzecznik ZUS ustali wcześniejszą datę usta-
nia niezdolności do pracy niż orzeczona na 
druku ZUS ZLA, lekarz orzecznik ZUS wysta-
wia zaświadczenie na druku ZUS ZLA/K, któ-
re jest traktowane na równi z zaświadcze-
niem lekarskim o braku przeciwwskazań do 
podjęcia pracy na danym stanowisku. Pra-
cownik jest również informowany o koniecz-
ności doręczenia zaświadczenia pracodawcy 
i stawienia się w pracy. W tym przypadku 
ZUS wydaje również decyzję o braku prawa 
do zasiłku chorobowego, przekazując praco-
dawcy kopię tej decyzji.

Dokumenty do wypłaty 
zasiłku chorobowego

Podstawowym dokumentem do ustalenia 
prawa i wypłaty zasiłku chorobowego jest za-
świadczenie lekarskie o czasowej niezdolno-

ści do pracy z powodu choroby, wystawione 
na druku ZUS ZLA.

Jeżeli zasiłek chorobowy ma być wypłacony 
w związku z nosicielstwem zarazków choroby 
zakaźnej lub zakażeniem tą chorobą, dokumen-
tem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku 
jest decyzja stwierdzająca ten fakt wydana 
przez właściwego inspektora sanitarnego.

Pobyt pracownika w szpitalu nie wymaga 
udokumentowania odrębnym zaświadcze-
niem. Informacja ta znajduje się w polu 14 za-
świadczenia lekarskiego ZUS ZLA wystawio-
nego przez szpital. Jeżeli zaświadczenie 
lekarskie obejmuje nie tylko okres pobytu 
w szpitalu, ale również okres niezdolności do 
pracy przypadający po wypisaniu pracownika 
ze szpitala, przyjmuje się, że pobyt w szpitalu 
przypada od pierwszego dnia okresu objętego 
zaświadczeniem lekarskim przez okres wyni-
kający z liczby dni pobytu w szpitalu, wpisany 
w polu 14 zaświadczenia ZUS ZLA.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał w szpitalu od 1 do 
10 kwietnia 2013 r. 10 kwietnia lekarz wy-
stawił zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA 
na okres od 1 do 20 kwietnia, wpisując 
w polu 14 tego zaświadczenia – 10 dni po-
bytu w szpitalu. W tym roku kalendarzo-
wym pracownikowi zostało już wypłacone 
wynagrodzenie chorobowe za 33 dni. Pra-
cownik ma prawo do zasiłku chorobowe-
go w wysokości 70% podstawy wymiaru 
za okres od 1 do 10 kwietnia (zgodnie z in-
formacją podaną w polu 14 zaświadcze-
nia) oraz w wysokości 80% postawy za 
okres od 11 do 20 kwietnia (za okres przy-
padający po wyjściu ze szpitala).

Jeżeli zasiłek chorobowy jest wypłacany 
przez ZUS zarówno w przypadku, gdy płat-
nik zasiłku nie jest uprawniony do jego wy-
płaty, jak i z tytułu niezdolności do pracy po 
ustaniu ubezpieczenia, do wypłaty zasiłku 
niezbędne są:

 ● zaświadczenie płatnika składek wystawio-
ne na druku ZUS Z-3 lub Z-3a,

 ● zaświadczenie lekarskie, jeśli obejmuje ono 
okres niezdolności do pracy, za który pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie za 
czas choroby/zasiłek chorobowy po ustaniu 
ubezpieczenia. Płatnik składek, po wypłace-
niu wynagrodzenia lub zasiłku, przekazuje 
zaświadczenie do ZUS, pozostawiając w ak-
tach jego potwierdzoną kopię.

wyniki
 badań

inspektor 
sanitarny
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W przypadku wypłaty zasiłku chorobowe-
go za okres po ustaniu ubezpieczenia nie-
zbędne jest oświadczenie osoby występującej 
o zasiłek o niekontynuowaniu lub niepodej-
mowaniu działalności zarobkowej oraz o bra-
ku uprawnień do emerytury lub renty z tytu-
łu niezdolności do pracy albo świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego 
oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpie-
czeniu społecznemu rolników.

Kontrola pracowników 
na zwolnieniach lekarskich

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego powyżej 
20 ubezpieczonych, a także Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych – w stosunku do ubez-
pieczonych, którym wypłaca zasiłki, są 
uprawnieni do kontrolowania ubezpieczo-
nych w zakresie prawidłowości wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich od pracy zgod-
nie z ich celem oraz do formalnej kontroli 
tych zwolnień.

Celem kontroli prawidłowości wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich od pracy z powo-
du choroby jest ustalenie, czy pracownik 
w okresie orzeczonej niezdolności do pracy 
nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie 

wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób 
niezgodny z jego celem.

Jeżeli w czasie kontroli zostanie stwierdzo-
na choćby jedna z tych okoliczności, pracow-
nik utraci prawo do zasiłku chorobowego za 
cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim. 
Wyjątek od tej zasady dotyczy zaświadczenia 
lekarskiego obejmującego okres pobytu 
w szpitalu i poszpitalny okres niezdolności do 
pracy. W przypadku gdy zwolnienie lekar-
skie, podczas którego została przeprowadzo-
na kontrola, obejmowało zarówno okres po-
bytu w szpitalu, jak i poszpitalny okres 
niezdolności do pracy, utrata prawa do zasił-
ku chorobowego dotyczy tylko okresu nie-
zdolności do pracy po wypisaniu pracownika 
ze szpitala. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w wyroku z 4 lipca 2000 r. (sygn. akt 
II UKN 634/99, OSNP 2002/2/48).

PRZYKŁAD

Pracownik przedłożył zaświadczenie le-
karskie na okres od 17 kwietnia do 
5 maja 2013 r., z czego okres od 17 do 
25 kwietnia (9 dni) przypadał na pobyt 
w szpitalu. Pracownik ma prawo do za-
siłku chorobowego, ponieważ w tym roku 

Tabela. Dodatkowe dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 
100% podstawy wymiaru.

Rodzaj dokumentu Okoliczności, w których jest wymagany

Karta wypadku w dro-
dze do pracy lub z pra-
cy

w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze 
do pracy lub z pracy. W przypadku późniejszych następstw, które za-
istniały w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem w drodze 
do lub z pracy, związek tej niezdolności do pracy z wcześniejszym wy-
padkiem powinien być potwierdzony przez lekarza dodatkowym za-
świadczeniem lekarskim.

Odrębne zaświadcze-
nie lekarskie potwier-
dzające stan ciąży

jeżeli w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA nie został wpisany kod B 
(w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży).

Zaświadczenie wysta-
wione przez lekarza na 
zwykłym druku

w razie niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się nie-
zbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 
dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wsku-
tek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Dokumenty wydane 
np. w postępowaniu 
powypadkowym, jeże-
li w zaświadczeniu le-
karskim ZUS ZLA nie 
został wpisany kod C

w celu pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego z ty-
tułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu.

działalność 
zarobkowa

kontrola
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kalendarzowym wykorzystał okres przy-
sługującego mu wynagrodzenia za czas 
choroby. W wyniku kontroli przeprowa-
dzonej 26 kwietnia ustalono, że pracow-
nik w czasie zwolnienia wykonywał prace 
remontowe na własnej posesji. Ustalenia 
te zostały zapisane w protokole kontroli 
i podpisane przez kontrolowanego pra-
cownika. Na tej podstawie pracownik zo-
stał pozbawiony prawa do zasiłku choro-
bowego za okres po wypisaniu ze szpitala, 
tj. od 26 kwietnia do 5 maja. Zakład pracy 
musi wypłacić zasiłek chorobowy za okres 
od 17 do 25 kwietnia przypadający na po-
byt w szpitalu.

Kontroli prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy może podlegać 
każde zwolnienie, bez względu na wskazania 
lekarskie zamieszczone w zaświadczeniu le-
karskim, tj. „chory powinien leżeć” lub „chory 
może chodzić”.

Kontrolą prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy powinni być ob-
jęci przede wszystkim pracownicy, co do któ-
rych zachodzi podejrzenie niewłaściwego wy-
korzystywania zwolnień lekarskich od pracy, 
oraz pracownicy często korzystający z krótko-
trwałych zwolnień lekarskich.

Kontrolą obejmowani są również ubezpie-
czeni zwolnieni od pracy na podstawie decy-
zji wydanej przez właściwy organ albo upraw-
niony podmiot na podstawie przepisów 
o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwal-
czaniu gruźlicy.

Pracodawca zlecający przeprowadzenie 
kontroli wystawia osobie kontrolującej imien-
ne upoważnienie, które uprawnia ją do prze-
prowadzenia kontroli w miejscu:

 ● pracy lub w miejscu prowadzenia działal-
ności pozarolniczej (w przypadku pracow-
nika, który pracuje również u innego pra-
codawcy albo prowadzi działalność 
gos podarczą),

 ● zamieszkania,
 ● czasowego pobytu,
 ● w innym miejscu, jeżeli z posiadanych in-

formacji wynika, że jest to celowe.
Kontrole prawidłowości wykorzystywania 

zwolnień lekarskich od pracy powinny być 
prowadzone w miarę potrzeby, bez ustalania 
z góry stałych terminów, a nasilane szczegól-
nie w okresach, w których występuje zwięk-
szona absencja z powodu choroby.

W przypadku gdy zespół kontrolujący stwier-
dzi, że pracownik wykorzystuje zaświadczenie 
lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem lub 

wykonuje w jego trakcie pracę zarobkową, 
sporządza protokół kontroli prawidłowości wy-
korzystywania zwolnienia lekarskiego. W pro-
tokole należy wskazać, na czym polegało 
nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia 
lekarskiego od pracy. Protokół musi być pod-
pisany przez osoby przeprowadzające kontro-
lę i okazany kontrolowanemu pracownikowi 
w celu wniesienia przez niego ewentualnych 
uwag i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole. Sporządzony protokół stanowi 
dla pracodawcy podstawę do pozbawienia pra-
cownika prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres objęty kontrolowanym zaświadczeniem 
lekarskim o niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik (44 lata) przedłożył praco-
dawcy zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA 
na okres od 28 marca do 10 kwietnia 
2013 r. W tym roku kalendarzowym wy-
korzystał 33 dni wynagrodzenia za czas 
choroby. 8 kwietnia przeprowadzono 
kontrolę prawidłowości wykorzystywa-
nia tego zwolnienia lekarskiego od pra-
cy. W wyniku kontroli stwierdzono, że 
pracownik w czasie zwolnienia malował 
mieszkanie. Ustalenia te zostały zapisa-
ne w protokole z kontroli, do którego 
pracownik nie wniósł żadnych zastrze-
żeń. Ponieważ pracownik wykorzysty-
wał zwolnienie lekarskie w sposób nie-
zgodny z jego celem (wykonywał 
czynności mogące przedłużyć niezdol-
ność do pracy), został pozbawiony pra-
wa do zasiłku chorobowego za cały okres 
objęty tym zaświadczeniem lekarskim.

Jeśli w trakcie przeprowadzania kontroli 
w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczo-
nego zostanie stwierdzona jego nieobecność, 
kontrolę należy w miarę możliwości ponowić 
i wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Nieobec-
ność w miejscu zamieszkania lub pobytu w cza-
sie przeprowadzania kontroli może być uspra-
wiedliwiona w przypadku uzyskania informacji, 
że pracownik np. był z wizytą kontrolną u leka-
rza, realizował receptę w aptece, odbywał reha-
bilitację. Odmowa wyjaśnienia przyczyn nie-
obecności w domu w czasie kontroli albo 
nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym termi-
nie jest podstawą do uznania, że zwolnienie le-
karskie było wykorzystywane niezgodnie z jego 
celem. Należy wówczas odmówić pracownikowi 
prawa do zasiłku chorobowego. Pracodawca ma 

wskazania 
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też podstawy do odmowy wypłaty wynagrodze-
nia za okres choroby.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zasady obniżenia zasiłku o 25% nie stosuje 
się do wynagrodzenia chorobowego wypła-
canego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik (55 lat) przedłożył zwolnie-
nie lekarskie na okres od 26 marca do 
16 kwietnia 2013 r. (22 dni). Jest to jego 
pierwsza choroba w tym roku kalenda-
rzowym. Pracownik ma prawo do 14 dni 
wynagrodzenia chorobowego od 26 mar-
ca do 8 kwietnia i do zasiłku chorobowe-
go od 9 do 16 kwietnia. Zespół kontrolu-
jący przeprowadził 2 kwietnia kontrolę 
prawidłowości wykorzystywania przez 
pracownika zwolnienia lekarskiego. 
W tym dniu nie zastano go jednak 
w domu. W zakładzie nie podał innego 
miejsca pobytu w czasie choroby. Kon-
trolę ponowiono następnego dnia, 
tj. 3 kwietnia i również nie zastano pra-
cownika. Po zakończonym zwolnieniu 
lekarskim pracownik wrócił do pracy. 
Odmówił wyjaśnienia przyczyny nie-
obecności w dniach przeprowadzenia 
kontroli, informując, że jest to jego oso-
bista sprawa. W tej sytuacji pracodawca 
odmówił prawa do wynagrodzenia i za-
siłku chorobowego za okres objęty kon-
trolowanym zwolnieniem. Postępowa-
nie pracodawcy było prawidłowe.

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy prowadzi się 
również, wykorzystując w tym celu doku-
menty uzyskane przez płatnika składek w in-
nym trybie niż kontrola domowa, np. zawia-
domienie policji, organu paszportowego, 
urzędu celnego, biura podróży o uczestnic-
twie w wycieczce zagranicznej, na podstawie 
których, po uzyskaniu wyjaśnień pracownika, 
sporządza się protokół z kontroli, wykazujący 
wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od 
pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekar-
skie o niezdolności do pracy z powodu

choroby na okres od 8 marca do 2 kwiet-
nia 2013 r.. Za ten okres pracownikowi 
przysługuje zasiłek chorobowy. W wyniku 
prowadzonego przez policję postępowa-
nia wyjaśniającego ustalono, że 14 marca 
pracownik, będąc w stanie nietrzeź-
wym, sprowokował bójkę. Na podstawie 
otrzymanej informacji pracodawca spo-
rządził protokół kontroli, wpisując jako 
wynik ustaleń dane uzyskane od policji. 
W związku z tym, że pracownik wykorzy-
stywał zwolnienie lekarskie w sposób nie-
zgodny z jego celem, został pozbawiony 
prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres objęty tym zaświadczeniem lekar-
skim.

Jeżeli pracodawca po dokonaniu kontroli ma 
wątpliwości, czy należy uznać, że pracownik 
wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy 
niezgodnie z jego celem, może wystąpić o ich 
rozstrzygnięcie do właściwego oddziału ZUS. 
Gdy będzie to niezbędne, oddział ZUS wystąpi 
o opinię do lekarza leczącego, czy okoliczności 
ustalone w wyniku kontroli można uznać za 
niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia le-
karskiego. W razie sporu z pracownikiem od-
dział ZUS wydaje decyzję o pozbawieniu pra-
cownika prawa do zasiłku, która zawiera 
pouczenie o przysługujących pracownikowi 
środkach odwoławczych. Od decyzji przysługu-
je pracownikowi odwołanie do sądu rejonowe-
go – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał zaświadczenie le-
karskie na okres od 18 do 31 marca 
2013 r. Za okres tej niezdolności do pra-
cy pracownikowi przysługuje prawo do 
zasiłku chorobowego. Zakład pracy 
25 marca przeprowadził kontrolę wyko-
rzystywania zwolnienia lekarskiego. 
Kontrolujący zastali w domu matkę pra-
cownika, która poinformowała, że syn 
pojechał do brata na zbiór wiśni. Poda-
ne przez matkę informacje zostały zapi-
sane w protokole kontroli oraz potwier-
dzone przez nią podpisem. W wyniku 
powstałych wątpliwości, czy takie po-
stępowanie pracownika jest podstawą 
do pozbawienia go prawa do zasiłku, 
zakład pracy zwrócił się o opinię do 
ZUS. W wyniku wszczętego przez ZUS

dokumenty
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postępowania wyjaśniającego i po za-
sięgnięciu opinii u lekarza wystawia-
jącego to zwolnienie, stwierdzono, że 
zbiór wiśni w trakcie orzeczonej nie-
zdolności do pracy jest wykorzystywa-
niem tego zwolnienia w sposób nie-
zgodny z jego celem. Na tej podstawie 
ZUS wydał decyzję odmawiającą prawa 
do zasiłku chorobowego za okres od 18 
do 31 marca.

W sytuacji gdy z ustaleń kontroli wynika, że 
w okresie orzeczonej niezdolności do pracy 
pracownik wykonywał czynności niezbędne 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb życio-
wych, ponieważ nie było innych domowników 
mogących wykonać te czynności, np. zakup 
podstawowych artykułów żywnościowych, re-
alizacja recepty na leki, to nie można uznać, że 
pracownik wykorzystywał zwolnienie lekar-
skie niezgodnie z jego celem, nawet w przy-
padku adnotacji na zwolnieniu lekarskim 
„chory powinien leżeć”.

Nie może być także podstawą do pozbawie-
nia prawa do świadczenia wyjazd na okres le-
czenia do rodziny, jeżeli pracownik wskazał 
pracodawcy to miejsce pobytu.

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 4 rozporządzenia w sprawie okre-
ślenia dowodów stanowiących pod-
stawę przyznania i wypłaty zasiłków

 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa
1. Dowodem stanowiącym podstawę 
przyznania i wypłaty ubezpieczonemu:
1)  wynagrodzenia za czas niezdolności 

do pracy z powodu choroby, a na-
stępnie zasiłku chorobowego wypła-
canego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych,

2)  zasiłku chorobowego wypłacanego 
przez płatnika składek, a następnie 
zasiłku chorobowego wypłacanego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych,

jest zaświadczenie lekarskie o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu choro-
by, obejmujące okres, za który ubezpie-
czonemu przysługuje wynagrodzenie 
lub zasiłek chorobowy, które płatnik 
składek, po wypłaceniu tego wynagro-
dzenia lub zasiłku, przekazuje do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, a którego 
kopię potwierdzoną za zgodność z ory-
ginałem pozostawia w aktach.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowied-
nio, jeżeli zaświadczenie lekarskie 
obejmuje okres, za który przysługuje 
wynagrodzenie za czas niezdolności 
do pracy z powodu choroby lub zasi-
łek chorobowy wypłacany przez płat-
nika składek, a następnie wynagro-
dzenie za czas niezdolności do pracy 
z powodu choroby lub zasiłek choro-
bowy wypłacane przez innego płatni-
ka składek.

Zasiłek chorobowy 
po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko 
w czasie trwania ubezpieczenia chorobo-
wego, ale także po jego ustaniu, jeśli są 
spełnione warunki wymagane w ustawie 
zasiłkowej. 

Prawo do zasiłku chorobowego po usta-
niu ubezpieczenia chorobowego powstaje 
w dwóch sytuacjach, tj. gdy niezdolność do 
pracy:

 ● powstanie podczas zatrudnienia i trwa po 
ustaniu stosunku pracy,

 ● powstanie po rozwiązaniu umowy.

Choroba rozpoczęta 
w trakcie zatrudnienia

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, 
gdy niezdolność do pracy z powodu choroby po-
wstała w czasie ubezpieczenia i trwa nieprze-
rwanie po jego ustaniu. Zasiłek za okres po 
ustaniu ubezpieczenia chorobowego ustala 
i wypłaca oddział ZUS, właściwy według miej-
sca zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku.

Jeżeli zatem pracownik zachoruje w czasie 
trwania stosunku pracy i choruje bez przerwy 
po jego rozwiązaniu, to pracodawca, który 

recepta

oddział ZUS
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jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia 
chorobowego, wypłaca pracownikowi należ-
ne świadczenie – wynagrodzenie chorobowe 
na podstawie art. 92 Kodeksu pracy albo zasi-
łek chorobowy do dnia rozwiązania umowy 
o pracę włącznie. W celu kontynuacji wypłaty 
zasiłku chorobowego, pracodawca, po zakoń-
czeniu wypłaty przysługującego świadczenia, 
przekazuje dokumentację do właściwego od-
działu ZUS.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobo-
wego po ustaniu ubezpieczenia, nawet jeżeli 
w danym roku kalendarzowym nie otrzymał 
wynagrodzenia za okres niezdolności do pra-
cy spowodowanej chorobą bądź nie wykorzy-
stał limitu 14/33 dni wypłaty wynagrodzenia 
chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 25 lat był niezdolny 
do pracy z powodu choroby od 26 marca 
do 19 kwietnia 2013 r. Jest to jego pierw-
sza choroba w tym roku. Umowa o pracę 
została rozwiązana 31 marca W czasie 
trwania zatrudnienia, tj. za okres od 
26  do 31 marca (6 dni) pracownik miał 
prawo do wynagrodzenia chorobowego. 
Wypłatę zasiłku chorobowego za okres 
po rozwiązaniu umowy o pracę praco-
dawca musi przekazać do ZUS według 
miejsca zamieszkania pracownika. Mimo 
że pracownik wykorzystał tylko 6 dni 
z 33 dni przysługującego mu do wypłaty 
wynagrodzenia chorobowego, ma prawo 
do zasiłku chorobowego od pierwszego 
dnia po ustaniu zatrudnienia.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowe-
go po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowe-
go także wówczas, gdy niezdolność do pracy 
powstanie w czasie przerwy w ubezpieczeniu, 
tj. w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wycho-
wawczego lub odbywania czynnej służby woj-
skowej przez żołnierza niezawodowego, gdy 
równocześnie z zakończeniem przerwy w ubez-
pieczeniu ustanie tytuł do ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywała na urlopie wy-
chowawczym od 1 stycznia 2012 r. do 
31 marca 2013 r. Umowa o pracę z tą

pracownicą rozwiązała się 31 marca. 
Pracownica była niezdolna do pracy 
z powodu choroby od 28 stycznia do 
14 marca. Wynagrodzenie chorobowe 
nie przysługuje pracownicy za czas nie-
zdolności do pracy przypadającej w cza-
sie urlopu wychowawczego, natomiast 
ma prawo do zasiłku chorobowego za 
okres po zakończeniu urlopu wycho-
wawczego i po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia chorobowego.

Choroba rozpoczęta 
po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje również wte-
dy, gdy niezdolność do pracy powstanie po 
ustaniu zatrudnienia. Wówczas warunkiem 
otrzymania zasiłku jest powstanie niezdolno-
ści do pracy nie później niż w ciągu 14 dni od 
ustania zatrudnienia i trwanie tej niezdolności 
bez przerwy przez co najmniej 30 dni.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem rozwiązano umowę 
o pracę 31 marca 2013 r. Osoba ta stała 
się niezdolna do pracy z powodu choro-
by po ustaniu zatrudnienia od 6 do 
10 kwietnia (5 dni), od 16 do 27 kwietnia 
(16 dni) i od 28 kwietnia do 14 maja 
(17 dni). Pracownik nie ma prawa do za-
siłku chorobowego po ustaniu zatrudnie-
nia za okres od 6 do 10 kwietnia (5 dni), 
ponieważ niezdolność do pracy, mimo że 
powstała w ciągu 14 dni od ustania za-
trudnienia, nie trwała bez przerwy co 
najmniej 30 dni. Osoba ta nabywa prawo 
do zasiłku chorobowego za okres od 16 
do 27 kwietnia i od 28 kwietnia do 
14 maja, ponieważ niezdolność do pracy 
powstała w ciągu 14 dni od ustania za-
trudnienia i trwała bez przerwy co naj-
mniej 30 dni (16 dni + 17 dni = 33 dni).

O zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnie-
nia może wystąpić także osoba, która stała się 
niezdolna do pracy z powodu choroby, nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytu-
łu do ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to 
jednak choroby zakaźnej, której okres wylęga-
nia jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, 
której objawy chorobowe ujawniają się po 
okresie dłuższym niż 14 dni od początku cho-
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ustanie 
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roby. W tym przypadku niezdolność do pracy 
z powodu choroby musi trwać także nieprze-
rwanie przez co najmniej 30 dni. W zaświad-
czeniu lekarskim ZUS ZLA taką niezdolność do 
pracy lekarz oznacza kodem literowym E.

Brak prawa 
do zasiłku chorobowego 
po ustaniu zatrudnienia

Za okres po ustaniu tytułu do ubezpiecze-
nia chorobowego zasiłek chorobowy nie przy-
sługuje osobie, która:

 ● ma ustalone prawo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy (zasada ta 
nie ma zastosowania do osób niezdolnych 
do pracy i uprawnionych do renty wypłaca-
nej na podstawie przepisów prawa cywil-
nego, np. do renty wyrównawczej, renty 
socjalnej) albo nauczycielskiego świadcze-
nia kompensacyjnego,

 ● jest uprawniona do zasiłku dla bezrobot-
nych, zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego,

 ● nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego 
w czasie trwania ubezpieczenia z powodu 
nieprzepracowania wymaganego okresu 
(w przypadku pracowników – 30 dni).
Prawo do zasiłku chorobowego nie przysłu-

guje za okres niezdolności do pracy przypadają-
cej po ustaniu stosunku pracy (powstałej zarów-
no w czasie jego trwania, jak i po jego ustaniu) 
również wtedy, gdy po ustaniu ubezpieczenia 
kontynuowana jest lub została podjęta działal-
ność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia tej 
osoby ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek 
chorobowy nie przysługuje także w przypadku, 
gdy podjęta działalność, mimo że nie stanowi 
tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobo-
wym, zapewnia prawo do świadczeń za okres 
niezdolności do pracy z powodu choroby.

Z powyższego wynika, że zasiłku chorobo-
wego po ustaniu stosunku pracy nie otrzyma 
m.in. osoba, która wykonuje pozarolniczą 
działalność, inne zatrudnienie, podjęła działal-
ność zarobkową uprawniającą do uposażenia 
lub nabyła prawo do stypendium sportowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę dodatkowo prowadzi 
pozarolniczą działalność. 18 marca 
2013 r. rozwiązano z tym pracownikiem

umowę o pracę. Od 10 lutego do 
23 marca (przez 42 dni) był on niezdol-
ny do pracy z powodu choroby. Pracow-
nik ma prawo do wynagrodzenia/zasił-
ku chorobowego za okres podczas 
trwania zatrudnienia, tj. od 10 lutego 
do 18 marca. Osobie tej nie przysługuje 
prawo do zasiłku chorobowego po usta-
niu zatrudnienia, tj. od 19 do 23 marca, 
ponieważ po rozwiązaniu umowy o pra-
cę kontynuuje działalność zarobkową.

Pracownik, który był zatrudniony na pod-
stawie więcej niż jednej umowy o pracę, 
a jedna z umów o pracę zakończyła się, nie 
traci uprawnień do zasiłku chorobowego za 
okres niezdolności do pracy z powodu cho-
roby przypadającej po ustaniu zatrudnienia 
– zarówno gdy niezdolność do pracy po-
wstała w czasie zatrudnienia, jak i po jego 
ustaniu. W takim przypadku uznaje się, że 
nie ustał tytuł do ubezpieczenia chorobo-
wego.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony u dwóch 
pracodawców na podstawie umowy 
o pracę. Jedno zatrudnienie ustało 
31 marca 2013 r. Pracownik wykorzy-
stał w tym roku przysługujące mu 
33 dni wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego. Pracownik chorował od 
10 marca do 14 kwietnia. Za okres tej 
niezdolności do pracy nabył prawo do:
●  zasiłku chorobowego od 10 do 

31 marca u dwóch pracodawców,
●  zasiłku chorobowego od 1 do 

14 kwietnia z tytułu zatrudnienia, 
które trwa nadal,

●  zasiłku chorobowego po ustaniu za-
trudnienia, płatnego przez ZUS, od 
1 do 14 kwietnia.

Jeżeli pracownik, który podjął dodatkowe 
zatrudnienie w czasie urlopu bezpłatnego 
udzielonego u jednego pracodawcy i za-
trudnienie to trwało do końca urlopu bez-
płatnego udzielonego przez tego pracodaw-
cę, stał się w tym czasie niezdolny do pracy 
z powodu choroby, to po ustaniu dodatko-
wego zatrudnienia ma prawo do zasiłku 
chorobowego tylko z tytułu zatrudnienia 
u pracodawcy, który udzielił mu urlopu 
bezpłatnego.

renta umowa
o pracę
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PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na urlopie bez-
płatnym od 1 marca do 30 kwietnia 
2013 r. W okresie tego urlopu pracow-
nik podjął dodatkowe zatrudnienie u in-
nego pracodawcy. Od 25 kwietnia do 
9 maja pracownik był niezdolny do pra-
cy z powodu choroby. Ma on prawo do 
zasiłku chorobowego od 25 do 30 kwiet-
nia z tytułu dodatkowego zatrudnienia, 
które podjął u innego pracodawcy. Za 
okres od 1 do 9 maja zasiłek chorobowy 
przysługuje wyłącznie z tytułu zatrud-
nienia u pierwszego pracodawcy.

W przypadku gdy dodatkowe zatrudnienie 
podjęte u innego pracodawcy, w czasie urlo-
pu bezpłatnego udzielonego przez pierwsze-
go pracodawcę, ustało przed zakończeniem 
tego urlopu, 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-
bowy przysługuje wyłącznie z tytułu zatrud-
nienia u pierwszego pracodawcy, tj. u tego, 
który udzielił urlopu bezpłatnego.

PRZYKŁAD

Pracownik w czasie udzielonego urlopu 
bezpłatnego na okres od 1 lutego do 
2 maja 2013 r. podjął dodatkowe zatrud-
nienie u innego pracodawcy w okresie 
od 1 marca do 11 kwietnia. Pracownik 
ten w okresie od 2 kwietnia do 13 maja 
był niezdolny do pracy z powodu choro-
by. Pracownik ma prawo do zasiłku cho-
robowego:
●  od 2 do 11 kwietnia w czasie dodat-

kowego zatrudnienia,
●  od 12 do 30 kwietnia po ustaniu do-

datkowego zatrudnienia,
●  od 3 do 13 maja wyłącznie u pierw-

szego pracodawcy.

Prawa do zasiłku chorobowego nie nabę-
dzie osoba prowadząca gospodarstwo rolne, 
którego obszar przekracza 1 ha przeliczenio-
wy, lub gospodarstwo obejmujące dział spe-
cjalny, co daje możliwość przystąpienia do 
ubezpieczenia społecznego rolników. W sytu-

acji gdy niezdolność do pracy powstanie po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, 
co najmniej po 1-dniowej przerwie, pracow-
nik nie nabędzie prawa do zasiłku. W takim 
przypadku istnieje obowiązek ubezpieczenia 
społecznego rolników i osoba niezdolna do 
pracy powinna wystąpić o świadczenia choro-
bowe do KRUS. Użytkowanie gospodarstwa 
rolnego nie wyklucza prawa do zasiłku choro-
bowego za okres po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia chorobowego, pod warunkiem że 
niezdolność do pracy powstała w czasie ubez-
pieczenia chorobowego lub bezpośrednio po 
dacie ustania tytułu tego ubezpieczenia. 
Wówczas rolnik, który był pracownikiem i za-
chorował w czasie trwania zatrudnienia lub 
bezpośrednio po dniu ustania zatrudnienia, 
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników, jest bowiem uprawniony do zasiłku 
chorobowego z tytułu pracowniczego ubez-
pieczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik jest jednocześnie właścicie-
lem gospodarstwa rolnego obejmujące-
go obszar użytków rolnych o powierzch-
ni 4 ha przeliczeniowych. W okresie od 
1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r. 
podlegał ubezpieczeniu chorobowemu 
jako pracownik. 5 kwietnia pracownik 
stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby i chorował nieprzerwanie po 
ustaniu zatrudnienia do 10 maja. Pra-
cownik ten nie ma prawa do zasił ku 
chorobowego za okres po ustaniu ubez-
pieczenia chorobowego, ponieważ 
od kwietnia podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
i z tego tytułu będzie miał ustalane pra-
wo do zasiłku. Gdyby pracownik zacho-
rował najpóźniej 1 kwietnia, prawo do 
zasiłku chorobowego po ustaniu zatrud-
nienia zostałoby mu ustalone z ubezpie-
czenia pracowniczego.

Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia 
nie przysługuje osobie, która nie nabyła pra-
wa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powo-
du nieprzepracowania okresu wyczekiwania 
na prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli bo-
wiem ubezpieczony, w czasie trwania stosun-
ku pracy, nie spełnił warunku przepracowa-
nia wymaganego okresu do nabycia prawa do 
zasiłku chorobowego (w przypadku pracow-
ników – 30 dni), nie ma podstaw, aby mógł 

gospodarstwo 
rolne

tytuł 
ubezpieczenia
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nabyć prawo do tego zasiłku po ustaniu sto-
sunku pracy.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje także za 
okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpie-
czenie to ustało po wyczerpaniu prawa do za-
siłku, tj. po wyczerpaniu 182 dni, a jeżeli nie-
zdolność do pracy została spowodowana 
gruźlicą lub przypadała w okresie ciąży, po 
wyczerpaniu 270 dni.

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 3 rozporządzenia w sprawie okre-
ślenia dowodów stanowiących pod-
stawę przyznania i wypłaty zasiłków 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa
Dowodem stanowiącym podstawę przy-
znania i wypłaty przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych zasiłku chorobowego

za okres niezdolności do pracy przypa-
dającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego jest oświadczenie osoby 
występującej o zasiłek zawierające in-
formację o zaprzestaniu i niepodjęciu 
działalności zarobkowej stanowiącej ty-
tuł do objęcia obowiązkowo lub dobro-
wolnie ubezpieczeniem chorobowym 
albo zapewniającej prawo do świadczeń 
za okres niezdolności do pracy z powo-
du choroby, o nieustaleniu prawa do 
emerytury lub renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku przedemerytalnego, świadcze-
nia przedemerytalnego lub nauczyciel-
skiego świadczenia kompensacyjnego, 
o niepodleganiu obowiązkowo ubezpie-
czeniu społecznemu rolników określo-
nemu w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, złożone na druku 
ZUS Z-10, którego wzór jest określony 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

ciąża

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry
Wejdź i korzystaj:        

INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
• Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie obowiązki dla pracodawców?
• Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?
• Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?
• Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?
• Wysokość odsetek za zwłokę – kiedy i jak je ustalić?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Ksiegowosc i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PEŁNEJ WERSJI 
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Joanna 
Skrobisz

Marek 
Żochowski

  Problem   Do irmy wpływa duża ilość wezwań dotyczących czynności sprawdzających z uwagi na postępowania 
kontrolne prowadzone u jej kontrahentów. W wezwaniach tych znajdują się również żądania przekazania 
dokumentów, które dotyczą rozliczeń podatkowych naszej irmy, np. rejestry VAT, deklaracje VAT-7 czy dowody 
zapłaty VAT z deklaracji. Czy organy podatkowe są uprawnione do żądania w ramach czynności sprawdzających tego 
typu dokumentów naszej irmy? 

  Odpowiedź   W ramach krzyżowych czynności sprawdzających organy są uprawnione do żądania od podatnika jego 
dokumentów rozliczeniowych, takich jak rejestry czy deklaracje VAT.

Uzasadnienie  W związku z prowadzonym postępowaniem 
podatkowym lub kontrolą podatkową organ podatkowy 
może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących 
działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, 
w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu spraw-
dzenia ich prawidłowości i rzetelności (art. 274c § 1 usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Tożsame uregulowania zo-
stały zawarte w art. 13b ustawy z 28 września 1991 r. o kon-
troli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. 
zm.). Z tych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
W wymienionych przepisach ustawodawca użył sformuło-
wania „dokumentów”. Nie ograniczył przy tym tego sfor-
mułowania do konkretnego rodzaju dokumentów. To organ 

przeprowadzający kontrolę decyduje, jakie dokumenty są 
niezbędne do wyjaśnienia sprawy.
Przepisy nie wykluczają, że takimi dokumentami mogą być 
np. rejestry VAT podatnika, do którego wystąpiono z takim 
żądaniem w związku z kontrolą u kontrahenta. W opinii or-
ganów podatkowych, podatnik, w stosunku do którego są 
podejmowane czynności sprawdzające, nie ma prawa decy-
dować o tym, jakie dokumenty są niezbędne do wyjaśnienia 
sprawy u kontrahenta, ponieważ nie zna istoty sprawy.

PODSTAWA PRAWNA
● art. 274c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
● art. 13b ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.).
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Rozliczanie wynagrodzeń 
za czas choroby 
i zasiłków chorobowych
Jak w podstawie wymiaru zasiłku 
uwzględnić nagrodę kwartalną

PYTANIE
Nasz pracownik od 1 stycznia 
do 31 marca 2013 r. był zatrudnio-
ny w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, a od 1 kwietnia 2013 r. na pół 
etatu. Pracownik chorował od 19 
do 23 maja 2013 r. Wynagrodzenia 
wypłacamy do 10. dnia następnego 
miesiąca. Oprócz wynagrodzenia 
miesięcznego w kwocie 3500 zł 
pracownik otrzymuje także premię 
kwartalną, która nie przysługuje 
za okres pobierania zasiłku. Za 
I kwartał pracownik otrzymał pre-
mię w wysokości 3000 zł. W jaki 
sposób obliczyć podstawę wymia-
ru zasiłku?

ODPOWIEDŹ
Do podstawy wymiaru zasiłku na-

leży przyjąć przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za miesiące w pełni 
przepracowane po zmianie wymia-
ru czasu pracy (czyli za kwiecień 
2013 r.) oraz 1/3 nagrody wypłaco-
nej za poprzedni kwartał (tj. za 
I kwartał 2013 r.), którą należy 
przeliczyć proporcjonalnie do aktu-
alnego wymiaru czasu pracy.

WYJAŚNIENIE
W razie zmiany wymiaru czasu pra-

cy Państwa pracownika podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi 
wynagrodzenie ustalone dla nowego 
wymiaru czasu pracy. W taki sposób 
podstawę wymiaru należy ustalić 
w dwóch przypadkach, tj. jeżeli zmia-
na ta nastąpiła:

 ● w miesiącu, w którym powstała 
niezdolność do pracy (przed zacho-
rowaniem), lub

 ● w miesiącach, z których wynagro-
dzenie bierzemy pod uwagę przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasił-
ku (art. 40 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony do 
1 września 2012 r. na 1/2 etatu, 
a od 9 grudnia 2012 r. na pełny 
etat. 25 maja 2013 r. stał się nie-
zdolny do pracy z powodu cho-
roby. Podstawę wymiaru świad-
czenia chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie ustalone za pełne kalen-
darzowe miesiące ubezpiecze-
nia po zmianie wymiaru czasu 
pracy, czyli od stycznia do kwiet-
nia 2013 r.

PRZYKŁAD

Pracownik, który był zatrudniony 
od 1 stycznia 2010 r., 11 lutego 
2013 r. otrzymał od pracodawcy 
wypowiedzenie zmieniające. Do 
31 maja 2013 r. obowiązywał go 
pełny wymiar czasu pracy (ma 
3-miesięczny okres wypowiedze-
nia), a od 1 czerwca 2013 r. pra-
cuje na 3/4 etatu. Pracownik do-
starczył zwolnienie lekarskie na 
okres od 15 maja do 2 czerwca 
2013 r. Ustalając podstawę wy-
miaru świadczenia chorobowego 
za cały okres niezdolności do pra-

cy, należy przyjąć wynagrodzenie 
za okres od maja 2012 r. do kwiet-
nia 2013 r. (przed zmianą wymia-
ru czasu pracy).

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy 
miała miejsce w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających powstanie niezdol-
ności do pracy, składnik kwartalny 
przyjmuje się proporcjonalnie do licz-
by pełnych kalendarzowych miesięcy 
po zmianie wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony do 
31 sierpnia 2012 r. w pełnym 
wymiarze czasu pracy, a od 
1 września 2012 r. na pół etatu. 
Pracownik chorował od 9 do 
19 maja 2013 r. i miał prawo do 
wynagrodzenia chorobowego. 
Oprócz miesięcznego wynagro-
dzenia pracownik otrzymuje 
także premię kwartalną, która 
nie przysługuje za okres nie-
zdolności do pracy z powodu 
choroby. Podstawę wymiaru wy-
nagrodzenia chorobowego przy-
sługującego pracownikowi za 
maj 2013 r. stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie po 
zmianie wymiaru czasu pracy, 
tj. za okres od września 2012 r. 
do kwietnia 2013 r. Do przecięt-
nego miesięcznego wynagro-
dzenia należy doliczyć 1/7 pre-
mii kwartalnej wypłaconej za
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okres po zmianie wymiaru czasu 
pracy, tj. za III i IV kwartał 
2012 r. oraz I kwartał 2013 r.

Jeśli natomiast zmiana wymiaru 
czasu pracy ma miejsce w miesiącu, 
w którym powstała niezdolność do 
pracy lub w późniejszym, składnik 
kwartalny przyjmuje się w kwocie 
przeliczonej odpowiednio do nowego 
wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik, który został zatrud-
niony od 1 stycznia 2013 r., do 
31 marca 2013 r. pracował na 
pełny etat, natomiast od 1 kwiet-
nia 2013 r. na 1/2 etatu. Oprócz 
wynagrodzenia miesięcznego 
otrzymuje on nagrodę kwartal-
ną, która nie przysługuje za okres 
pobierania zasiłku. W maju 
2013 r. był przez kilka dni chory. 
Do podstawy wymiaru wynagro-
dzenia/zasiłku chorobowego na-
leży przyjąć przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie za miesiące 
w pełni przepracowane po zmia-
nie wymiaru czasu pracy, czyli za 
kwiecień br. w kwocie 3020,15 zł 
(3500 zł – 13,71%; 3500 zł 
– 479,85 zł) oraz 1/3 nagrody 
wypłaconej za I kwartał br., którą 
należy przeliczyć do aktualnego 
wymiaru czasu pracy.
W tym celu kwotę nagrody 
kwartalnej mnożymy przez 1/2 
(1/2 etatu, czyli aktualny wy-
miar czasu pracy : 1 etat, czyli 
poprzedni wymiar = 1/2) i wy-
liczamy z niej 1/3:
●  3000 zł – 411,30 zł (tj. 13,71% 

z 3000 zł) = 2588,70 zł,
●  2588,70 zł x 1/2 = 1294,35 zł,
●  1294,35 zł : 3 = 431,45 zł,
●  3020,15 zł + 431,45 zł = 

= 3451,60 zł.
Podstawę wymiaru zasiłku sta-
nowi kwota 3451,60 zł.

Składniki wynagrodzenia wypłaca-
ne za okresy kwartalne wlicza się do 
podstawy wymiaru świadczeń choro-
bowych w wysokości 1/12 części kwot 

wypłaconych za cztery kwartały po-
przedzające miesiąc, w którym po-
wstała niezdolność do pracy (art. 42 
ust. 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Pracownik chorował od 15 mar-
ca do 9 kwietnia 2013 r. Przysłu-
guje mu premia kwartalna obni-
żana proporcjonalnie w razie 
choroby. W podstawie wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego 
należy uwzględnić wynagrodze-
nie z okresu od marca 2012 r. do 
lutego 2013 r. Do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
należy przyjąć również 1/12 
sumy premii wypłaconych pra-
cownikowi za I, II, III i IV kwar-
tał 2012 r.

W podstawie wymiaru świadczeń 
chorobowych oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego uwzględnia się składni-
ki wynagrodzenia (nagrody, premie) 
wypłacane za okresy miesięczne, 
kwartalne lub roczne. Składniki wy-
nagrodzenia wlicza się do podstawy 
wymiaru świadczenia, jeżeli w myśl 
przepisów wewnątrzzakładowych 
pracownik nie zachowuje do nich pra-
wa w okresach pobierania świadczeń 
chorobowych i nie są one wypłacane 
za te okresy (art. 41 ust. 1 ustawy za-
siłkowej).

PRZYKŁAD

Pracownica przedłożyła zwol-
nienie lekarskie w związku 
z opieką nad chorym 3-letnim 
synem od 25 kwietnia do 6 maja 
2013 r. Oprócz wynagrodzenia 
pracownica otrzymuje także 
premię miesięczną, która jest 
pomniejszana w związku z po-
bieraniem zasiłków z ubezpie-
czenia chorobowego w sposób 
nieproporcjonalny. Do podsta-
wy wymiaru przysługującego jej 
zasiłku opiekuńczego należy 
przyjąć przeciętne miesięczne

wynagrodzenie wypłacone za 
okres od kwietnia 2012 r. do 
marca 2013 r. oraz premię mie-
sięczną w kwocie faktycznie wy-
płaconej.

Premie, nagrody i inne składniki wy-
nagrodzenia pomniejszane w związ-
ku z usprawiedliwioną nieobecnością 
w pracy zgodnie z przepisami płaco-
wymi w sposób:

 ● proporcjonalny do okresów pobie-
rania zasiłku – podlegają uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru po 
uzupełnieniu,

 ● nieproporcjonalny do okresu pobie-
rania zasiłku – podlegają uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru 
w kwocie faktycznej, bez uzupeł-
niania.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje wynagro-
dzenie w stałej miesięcznej wy-
sokości oraz premie kwartalne, 
które za okres choroby są 
zmniejszane nieproporcjonal-
nie. Pracownik chorował od 
22 do 30 kwietnia 2013 r. 
(9 dni) i za ten okres nabył pra-
wo do wynagrodzenia chorobo-
wego. Podstawę wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie wypłacone za okres od 
kwietnia 2012 r. do marca 
2013 r. oraz 1/12 część sumy 
premii za II, III i IV kwartał 
2012 r. i I kwartał 2013 r. W paź-
dzierniku 2012 r., z którego wy-
nagrodzenie podlega uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego, 
pracownik przepracował 14 dni 
z obowiązujących w tym miesią-
cu do przepracowania 23 dni 
(nieobecność była spowodowa-
na bezpłatnym urlopem). Prze-
ciętne miesięczne wynagrodze-
nie za okres przyjęty do 
podstawy wymiaru wynagro-
dzenia (pomniejszone o składki 
finansowane przez pracownika)
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wynosi 2700,88 zł. Uzupełnienie 
wynagrodzenia za październik 
2012 r. polega na przyjęciu wy-
nagrodzenia pracownika okre-
ślonego w umowie o pracę lub 
w innym akcie nawiązującym 
stosunek pracy, tj. pełnego mie-
sięcznego przychodu pracowni-
ka pomniejszonego o pełną mie-
sięczną składkę, która zostałaby 
pracownikowi potrącona, gdyby 
przepracował cały miesiąc. Pre-
mie kwartalne zostały wy-
płacone w łącznej wysokości

3365,31 zł, tj. odpowiednio: 
621,29 zł, 828,38 zł, 940,56 zł 
i 975,08 zł (kwoty pomniejszo-
ne o składki na ubezpieczenia 
społeczne). Premia za IV kwar-
tał 2012 r. nie podlega uzupeł-
nieniu – jest uwzględniana 
w podstawie wymiaru zasiłku 
w kwocie faktycznej. Podstawa 
wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego wynosi 2981,32 zł, 
tj.: 2700,88 zł + (3365,31 zł : 
:  12). Za 9 dni choroby pracow-
nik otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości 715,50 zł, zgodnie 
z wyliczeniem:

●  2981,32 zł x 80% : 30 = 79,50 zł 
(stawka dzienna),

●  79,50 zł x 9 dni = 715,50 zł.

Bogusław Nowakowski

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 36 i 40–42 ustawy z 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Jak potrącić nadpłatę wynagrodzenia 
spowodowaną prawem do zasiłku
PYTANIE
W naszej firmie wynagrodzenia są 
wypłacane 25. dnia danego miesią-
ca. Pracownik otrzymał wynagro-
dzenie za maj, po czym zachorował 
26 maja 2013 r. i w dalszym ciągu 
choruje. Za czas choroby pracow-
nik otrzymuje zasiłek chorobowy, 
ponieważ już w tym roku wypłacili-
śmy mu wynagrodzenie chorobo-
we. Czy przy wypłacie pensji za 
czerwiec możemy odliczyć mu z za-
siłku chorobowego nadpłacone 
wcześniej wynagrodzenie? Czy po-
winniśmy skorygować dokumenta-
cję zasiłkowo-płacową?

ODPOWIEDŹ
Tak, mogą Państwo potrącić nad-

płaconą część wynagrodzenia za 
maj z zasiłku chorobowego za czer-
wiec, ale za pisemną zgodą pracow-
nika. Korekcie podlegają dokumen-
ty do ZUS, tj. raport rozliczeniowy 
ZUS RCA oraz deklaracja ZUS DRA 
za maj, a także lista płac.

WYJAŚNIENIE
Państwa pracownik otrzymał wyna-

grodzenie za pracę jak za cały przepra-
cowany maj, podczas gdy faktycznie 
przysługiwało mu ono w obniżo  nej 
wysokości. Pracownik powinien otrzy-
mać wynagrodzenie za przepracowa-
ną część miesiąca oraz zasiłek choro-
bowy za 6 dni choroby, tj. za okres 

od 26 do 31 maja 2013 r. Konsekwen-
cją wypłaty pełnego wynagrodzenia 
jest powstanie nadpłaty za maj.

Dalsze Państwa postępowanie jest 
uzależnione od tego, jak długo pra-
cownik będzie korzystał ze zwolnie-
nia. Jeżeli zwolnienie nie przekroczy 
okresu od 26 do 31 maja 2013 r., do-
kumenty do ZUS za maj należy zło-
żyć zgodnie ze stanem faktycznym, 
tj. w raporcie imiennym za pracow-
nika wykazać przychód uzyskany 
w maju, a więc pełne wynagrodzenie 
i naliczone od niego wszystkie należ-
ne składki. Jeżeli jednak wiadomo, że 
zwolnienie lekarskie jest długotrwałe 
(powyżej miesiąca), muszą Państwo 
sporządzić korektę majowej listy płac 
oraz na jej podstawie korektę doku-
mentów do ZUS za ten miesiąc.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał wynagro-
dzenie zasadnicze 29 maja 
2013 r. (podstawowe koszty uzy-
skania przychodu, ulga podatko-
wa). 30 maja 2013 r. złamał nogę 
i otrzymał zwolnienie lekarskie 
od 30 maja do 30 czerwca 2013 r. 
Za 2 dni  niezdolności do pracy  
przysługuje mu wynagrodzenie 
chorobowe, a za resztę okresu

choroby – zasiłek chorobowy. 
Pracownik otrzymuje stałe mie-
sięczne wynagrodzenie w wyso-
kości 5000 zł.
Pracodawca powinien skorygo-
wać majową listę płac w nastę-
pujący sposób:
●  obliczyć wynagrodzenie za 

przepracowaną część maja 
2013 r.:

– 5000 zł : 30 = 166,67 zł,
–  166,67 zł × 2 dni = 333,34 zł 

(kwota potrącenia z wynagro-
dzenia zasadniczego),

–  5000 zł – 333,34 zł = 
= 4666,66 zł (wynagrodzenie 
zasadnicze),

●  ustalić wysokość wynagro-
dzenia chorobowego za 2 dni 
choroby, tj. za okres od 30 do 
31 maja:

–  5000 zł – 13,71% = 4314,50 zł 
(podstawa wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego),

–  4314,50 zł : 30 = 143,82 zł 
(dzienna stawka wynagrodze-
nia chorobowego w wysoko-
ści 100%),

–  143,82 zł × 80% = 115,06 zł 
(kwota wynagrodzenia choro-
bowego za dzień niezdolności 
do pracy),

–  115,06 zł × 2 dni = 230,12 zł 
(wynagrodzenie chorobowe).
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Lista płac przed i po korekcie

Lista płac Maj 2013 r. (było) Maj 2013 r.  – korekta (powinno być)

Płaca zasadnicza 5000 zł 4666,66 zł 
(5000 zł – 333,34 zł)

Wynagrodzenie chorobowe  230,12 zł
Podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne

5000 zł 4666,66 zł

Składki na ubezpieczenia:
● emerytalne – 9,76%
● rentowe – 1,5%
● chorobowe – 2,45%

488 zł 
75 zł

122,50 zł

 
455,47 zł

70 zł
114,33 zł

Razem składki finansowane przez 
pracownika

685,50 zł 639,80 zł

Przychód 5000 zł 4896,78 zł 
(4666,66 zł + 230,12 zł)

Podstawa opodatkowania 
(po zaokrągleniu)

4203 zł
(5000 zł – 685,50 zł – 111,25 zł)

4146 zł
(4896,78 zł – 639,80 zł – 111,25 zł)

Podstawa wymiaru składki zdro-
wotnej

4314,50 zł 
(5000 zł – 685,50 zł)

4256,98 zł 
[(4666,66 zł – 639,80 zł) + 230,12 zł]

Składka zdrowotna:
● do ZUS – 9%
●  do odliczenia od zaliczki na po-

datek – 7,75%

388,31 zł
334,37 zł

383,13 zł
329,92 zł

Podatek dochodowy – 18% 710,21zł
[(4203 zł × 18%) – 46,33 zł]

699,95 zł
[(4146 zł × 18%) – 46,33 zł]

Zaliczka na podatek do US 
(po zaokrągleniu)

376 zł
(710,21 zł – 334,37 zł)

370 zł 
(699,95 zł – 329,92 zł)

Kwota do wypłaty 3550,19 zł 
(5000 zł – 685,50 zł – 
– 388,31 zł – 376 zł)

3503,85 zł 
(4896,78 zł – 639,80 zł – 

– 383,13 zł – 370 zł)

Dokumenty rozliczeniowe za maj:
●  pierwotne – raport ZUS RCA – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – 5000 zł wraz z naliczo-

nymi od niej kwotami składek na poszczególne ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 4314,50 zł 
oraz naliczona składka zdrowotna,

●  korekta – raport ZUS RCA – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – 4666,66 zł wraz z naliczo-
nymi od niej kwotami składek na poszczególne ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 4256,98 zł 
(podstawa wymiaru składek pomniejszona o składki oraz powiększona o wynagrodzenie chorobowe),

●  raport ZUS RSA – z kodem świadczenia/przerwy 331, okres przerwy – od 30 do 31 maja, liczba dni 2, kwota 
świadczenia (wynagrodzenia chorobowego) 230,12 zł.

Dalszy sposób postępowania zależy 
od długości okresu choroby. Wypłaco-
ną za okres tej niezdolności kwotę wy-
nagrodzenia (nadpłatę) potrąca się 
przy wypłacie wynagrodzenia za na-
stępny miesiąc (art. 87 § 7 k.p.).

Jeżeli ubezpieczony jest nadal nie-
zdolny do pracy w następnym mie-
siącu, kwotę wynagrodzenia wypła-
conego za okres niezdolności do 
pracy, podlegającą potrąceniu, po-
trąca się za jego zgodą z przysługu-
jącego zasiłku. Gdy zwolnienie le-
karskie trwa krótki okres (najwyżej 

do miesiąca), to nie ma potrzeby ko-
rygowania listy płac. Dokumenty do 
ZUS za taki miesiąc należy sporzą-
dzić zgodnie ze stanem faktycznym 
i rozliczyć składki od wypłaconego 
przychodu. Można tak postąpić, bo 
w najbliższym terminie płatności 
pracodawca ma możliwość odlicze-
nia nadpłaty od wynagrodzenia, bez 
zgody pracownika (art. 87 § 7 k.p.). 
Potrącenie polega na tym, że praco-
dawca może pomniejszyć wynagro-
dzenie zasadnicze pracownika 
o kwotę zasiłku (wyrok Sądu Naj-

wyższego z 4 października 1994 r., 
I PRN 71/94, niepublikowany).

Potrącenia można dokonać nie tylko 
z wynagrodzenia zasadniczego, ale 
również z wynagrodzenia chorobowe-
go. Taką wykładnię potwierdza Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
„(...) w zakresie dopuszczalności doko-
nywania odliczeń z wynagrodzenia 
chorobowego, o którym mowa w art. 92 
k.p., istnieje orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, w myśl którego z ochrony 
z art. 87 k.p., przewidzianej dla wyna-
grodzenia za pracę, korzystają także 
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tzw. wypłaty gwarancyjne, tj. wynagro-
dzenie przysługujące pracownikowi 
z mocy prawa za czas niewykonywania 
pracy. Do nich należą między innymi 
wynagrodzenie urlopowe (i w konse-
kwencji ekwiwalent za niewykorzysta-
ny urlop) oraz wynagrodzenie za okres 
niezdolności do pracy z powodu choro-
by (uzasadnienie do wyroku SN 
z 14 października 1997 r., sygn. akt 
I PKN 319/97). Podobne poglądy pre-
zentowane są także w doktrynie przed-
miotu (np. Grzegorz Julke: „Egzekucja 
z wynagrodzenia za pracę”).

W świetle powyższego, zdaniem 
Departamentu, oznacza to, że z wy-

nagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy mogą być dokonywane odlicze-
nia na zasadach określonych w art. 87 
§ 7 k.p.” (stanowisko MPiPS z 22 lute-
go 2013 r. w sprawie odliczeń z wyna-
grodzenia chorobowego).

Jeśli choroba Państwa pracownika 
będzie krótkotrwała i za następny 
miesiąc pracownik miałby prawo nie 
tylko do zasiłku, ale również do nor-
malnego wynagrodzenia za pracę, to 
będą Państwo mogli pomniejszyć wy-
nagrodzenie za kolejny miesiąc (czer-
wiec) o kwotę nadpłaty, bez koniecz-
ności dokonywania korekt listy płac 
i dokumentów do ZUS (za maj).

W dokumentach za następny mie-
siąc (czerwiec) jako podstawę wymia-
ru składek wykażą Państwo wynagro-
dzenie po odliczeniu nadwyżki (pensję 
za przepracowaną część poprzedniego 
i ewentualnie bieżącego miesiąca), 
a dodatkowo w raporcie ZUS RSA 
okres niezdolności do pracy potwier-
dzonej zwolnieniem lekarskim oraz 
kwotę wypłaty świadczenia chorobo-
wego. Skoro bowiem poprzednio pra-
cownik dostał pełne wynagrodzenie, 
to za kolejny miesiąc otrzyma niższe 
wynagrodzenie oraz odpowiednie 
świadczenie chorobowe (wynagrodze-
nie lub zasiłek chorobowy).

PRZYKŁAD

Pracownik pobrał pełne wynagrodzenie za pracę 25 kwietnia 2013 r., a następnego dnia, tj. 26 kwietnia, dostarczył zwol-
nienie lekarskie na okres od 26 do 30 kwietnia (5 dni). Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 2750 zł brutto 
(koszty uzyskania przychodów – 111,25 zł, kwota wolna – 46,33 zł). Za 5 dni choroby przysługuje mu wynagrodzenie cho-
robowe w wysokości:
●  2750 zł – 13,71% = 2372,98 zł (podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego),
●  2372,98 zł : 30 = 79,10 zł (dzienna stawka zasiłku w wysokości 100%),
●  79,10 zł × 80% = 63,28 zł (kwota zasiłku za dzień niezdolności do pracy),
●  63,28 zł × 5 dni = 316,40 zł (wynagrodzenie chorobowe za 5 dni).
Tę kwotę pracownik otrzyma od pracodawcy w następnym terminie płatności, tj. w maju. Natomiast pensja zasadnicza za 
maj ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu:
●  2750 zł : 30 = 91,67 zł,
●  91,67 zł x 5 dni = 458,35 zł (kwota potrącenia z wynagrodzenia zasadniczego za okres choroby),
●  2750 zł – 458,35 zł = 2291,65 zł (wynagrodzenie zasadnicze).

Lista płac przed i po korekcie

Lista płac Kwiecień 2013 r. Maj 2013 r.

1 2 3

Płaca zasadnicza 2750 zł 2291,65 zł 
(2750 zł – 458,35 zł)

Kwota odliczenia nadpłaconego 
wynagrodzenia

 458,35 zł

Wynagrodzenie chorobowe  316,40 zł

Podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne

2750 zł 2291,65 zł

Składki:
● emerytalna – 9,76%
● rentowa – 1,5%
● chorobowa – 2,45%

 
268,40 zł
41,25 zł
67,38 zł

 
223,67 zł
34,37 zł
56,15 zł

Razem składki finansowane przez 
pracownika

377,03 zł 314,19 zł

Przychód 2750 zł 2608,05 zł 
(2291,65 zł + 316,40 zł)
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1 2 3

Podstawa opodatkowania (po za-
okrągleniu)

2262 zł 
(2750 zł – 377,03 zł – 111,25 zł)

2183 zł 
(2608,05 zł – 314,19 zł – 111,25 zł)

Podstawa wymiaru składki zdro-
wotnej

2372,97 zł 
(2750 zł – 377,03 zł)

2293,86 zł
(2608,05 zł – 314,19 zł)

Składka zdrowotna:
●  do ZUS – 9%
●  do odliczenia od zaliczki na po-

datek – 7,75%

213,57 zł
183,91 zł

206,45 zł
177,77 zł

Podatek dochodowy – 18% 360,83 zł
[(2262 zł × 18%) – 46,33 zł]

346,61 zł
[(2183 zł × 18%) – 46,33 zł]

Zaliczka na podatek do US
(po zaokrągleniu)

177 zł 
(360,83 zł – 183,91 zł)

169 zł 
(346,61 zł – 177,77 zł)

Kwota do wypłaty 1982,40 zł
(2750 zł – 377,03 zł – 

– 213,57 zł –177 zł)

1918,41 zł
(2608,05 zł – 314,19 zł – 

– 206,45 zł – 169 zł)

Dokumenty rozliczeniowe:
●  za kwiecień – raport ZUS RCA – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – 2750 zł wraz z naliczo-

nymi od niej kwotami składek na poszczególne ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 2372,97 zł 
oraz naliczona składka zdrowotna,

●  za maj – raport ZUS RCA – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – 2291,65 zł wraz z naliczony-
mi od niej kwotami składek na poszczególne ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 2293,86 zł 
(podstawa wymiaru składek pomniejszona o składki oraz powiększona o wynagrodzenie chorobowe),

●  raport ZUS RSA – z kodem świadczenia/przerwy 331, okres przerwy – od 26 do 30 kwietnia, liczba dni 5, kwota 
świadczenia (wynagrodzenia chorobowego) 316,40 zł.

Jeśli natomiast choroba przedłuży 
się i obejmie również kolejny miesiąc/
miesiące, za co przysługuje wynagro-
dzenie chorobowe i/lub zasiłek, to 
wolno dokonać potrącenia nadpłaty 
zarówno z wynagrodzenia, jak i z za-
siłku, ale tylko za zgodą pracownika 
wyrażoną na piśmie.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje wynagro-
dzenie w wysokości 1600 zł. Do-
starczył zwolnienie lekarskie od 
27 maja do 30 czerwca 2013 r. 
(ma prawo do wynagrodzenia 
chorobowego za 5 dni maja, a za 
pozostały okres do zasiłku cho-
robowego). Wynagrodzenie zo-
stało wypłacone 26 maja 2013 r. 
Korekta listy płac za maj polega 
na ustaleniu kwoty wynagro-
dzenia za dni pracy oraz wyna-
grodzenia chorobowego za 5 dni 
maja. Stawka dzienna wynagro-
dzenia chorobowego wynosi:

●  1600 zł – 13,71% (składki fi-
nansowane przez pracownika) 
× 12 : 12 = 1380,64 zł (pod-
stawa wymiaru zasiłku),

●  1380,64 zł : 30 = 46,02 zł 
(dzienna stawka wynagrodze-
nia chorobowego w wysokości 
100%),

●  46,02 zł × 80% = 36,82 zł 
(kwota wynagrodzenia choro-
bowego za dzień niezdolności 
do pracy).

Wynagrodzenie chorobowe za 
5 dni niezdolności do pracy: 
36,82 zł × 5 dni = 184,10 zł.
Wynagrodzenie za przepraco-
waną część miesiąca:
●  1600 zł : 30 dni = 53,33 zł,
●  53,33 zł × 5 dni = 266,65 zł 

(potrącenie z wynagrodzenia 
zasadniczego),

●  1600 zł – 266,65 zł = 
= 1333,35 zł (kwota wynagro-
dzenia zasadniczego).

Dokumenty do ZUS za maj:
●  raport imienny ZUS RCA 

– podstawa wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne 
1333,35 zł, do składki zdro-
wotnej 1150,55 zł (1333,35 zł 
– 13,71% z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne),

●  raport imienny ZUS RSA – kod 
świadczenia/przerwy 313, 
okres przerwy od 27 maja do 
31 maja, kwota zasiłku 
184,10 zł.

Po ponownym przeliczeniu listy 
płac pracodawca musi ustalić 
kwotę nadpłaty wynagrodzenia. 
Kwotę tę (w wartości netto) wol-
no potrącić, za zgodą pracowni-
ka, z czerwcowego zasiłku, po od-
liczeniu zaliczki na podatek. Jeśli 
pracownik, oprócz nadpłaty wy-
nagrodzenia netto, zwróci rów-
nież nadpłaconą pobraną wcze-
śniej zaliczkę na podatek, to 
będzie miał prawo do odliczenia 
tego zwrotu od swojego dochodu. 
W ten sposób zostanie zniwelo-
wana nadpłata podatku. Poniższa 
lista płac przedstawia sytuację, 
w której pracownik – w drodze
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potrącenia z czerwcowego zasiłku 
– zwrócił nadpłatę wraz z zaliczką 
(41,85 zł), dlatego pracodawca 

może mu odliczyć w tym miesią-
cu ten zwrot od dochodu (zasił-
ku).

Zasiłek za czerwiec: 36,82 zł 
(dniówka zasiłku) × 30 dni = 
= 1104,60 zł.

Lista płac Maj 2013 r. (było) Maj 2013 r. korekta 
(powinno być) Czerwiec 2013 r.

Płaca zasadnicza 1600 zł 1333,35 zł
(1600 zł – 266,65 zł)

Zasiłek chorobowy  184,10 zł 1104,60 zł
(36,82 zł x 30)

Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne

1600 zł 1333,35 zł

Składki na ubezpieczenia:
●  emerytalne – 9,76%
●  rentowe – 1,5%
●  chorobowe – 2,45%

156,16 zł
24 zł

39,20 zł

130,13 zł
20 zł

32,67 zł
Razem składki na ubezpie-
czenia społeczne finanso-
wane przez pracownika

219,36 zł 182,80 zł

Przychód 1600 zł 1517,45 zł
(1333,35 zł + 184,10 zł)

1104,60 zł

Podstawa opodatkowania 
(po zaokrągleniu)

1269 zł 
(1600 zł – 219,36 zł – 

– 111,25 zł)

1223 zł
(1517,45 zł – 182,80 zł – 

– 111,25 zł)

1063 zł
(1104,60 zł – 41,85 zł)

Podstawa wymiaru składki 
zdrowotnej

1380,64 zł 
(1600 zł – 219,36 zł)

1334,65 zł 
[(1333,35 zł – 182,80 zł) + 

+ 184,10 zł]

 

Składka zdrowotna:
●  do ZUS – 9%
●  do odliczenia od podatku 

dochodowego – 7,75%

124,26 zł

107 zł

120,12 zł

103,44 zł
Podatek dochodowy – 18% 182,09 zł 

[(1269 zł × 18%) – 46,33 zł]
173,81 zł 

[(1223 zł × 18%) – 46,33 zł]
145,01 zł

[(1063 zł × 18%) – 46,33 zł]
Zaliczka na podatek do US 
(po zaokrągleniu)

75 zł
(182,09 zł – 107 zł)

70 zł
(173,81 zł – 103,44 zł)

145 zł

Kwota do wypłaty 1181,38 zł
(1600 zł – 219,36 zł – 

– 124,26 zł – 75 zł)

1144,53 zł
(1517,45 zł – 182,80 zł – 

– 120,12 zł – 70 zł)

959,60 zł 
(1104,60 zł – 145 zł) 

po potrąceniu nadpłaty, 
tj. różnicy między kwota-

mi netto 
– przed (1181,38 zł) 

i po korekcie (1144,53 zł) 
wraz z nadpłatą zaliczki 
na podatek (5 zł), co sta-

nowi łącznie 41,85 zł. 
Do wypłaty – 917,75 zł.

Izabela Nowacka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 80, art. 87 § 7, art. 92 § 4 ustawy 

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

 ● art. 41b ustawy z 25 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.),

 ● art. 18 ust. 2, art. 41 ust. 6 i 7a, art. 46 
ust. 3 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.),

 ● art. 81 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.).
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Czy do okresu wyczekiwania wlicza się okresy 
obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego

PYTANIE
1 maja 2013 r. podpisaliśmy umowę 
zlecenia, z tytułu której ubezpie-
czony przystąpił do ubezpieczenia 
chorobowego. Zleceniobiorca od 
1 do 30 kwietnia 2013 r. był zatrud-
niony na podstawie umowy o pra-
cę. Dostarczył nam zwolnienie le-
karskie 10 maja 2013 r. Czy ma 
prawo do zasiłku?

ODPOWIEDŹ
Państwa zleceniobiorca nie ma 

prawa do zasiłku chorobowego, 
gdyż nie został spełniony warunek 
tzw. okresu wyczekiwania, czyli 
podlegania ubezpieczeniu choro-
bowemu przez 90 dni przed zacho-
rowaniem (dla osób ubezpieczo-
nych dobrowolnie).

WYJAŚNIENIE
Osoba wykonująca pracę na podsta-

wie umowy zlecenia, jako dobrowol-
nie podlegająca ubezpieczeniu choro-
bowemu nabywa prawo do zasiłku 
chorobowego po 90 dniach nieprze-
rwanego ubezpieczenia (art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy zasiłkowej). Do tego cza-
su wlicza się poprzednie okresy ubez-
pieczenia, jeżeli przerwa między nimi 
nie była dłuższa niż 30 dni lub była 
spowodowana urlopem wychowaw-
czym, urlopem bezpłatnym albo od-
bywaniem czynnej służby wojskowej 
przez żołnierza niezawodowego 
(art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

W przedstawionej przez Państwa 
sytuacji do okresu wyczekiwania do-
browolnie ubezpieczonego zlecenio-
biorcy zostanie zaliczony okres podle-
gania obowiązkowemu ubezpieczeniu 
z tytułu umowy o pracę w kwietniu 
2013 r. Mimo to zleceniobiorca nie 
nabędzie prawa do zasiłku, gdyż pod-
legał nieprzerwanie ubezpieczeniu 
chorobowemu (łącznie z tytułu sto-
sunku pracy i z umowy zlecenia) tylko 
przez 40 dni przed zachorowaniem. 
Dla osób podlegających ubezpiecze-
niu chorobowemu dobrowolnie okres 
wyczekiwania wynosi 90 dni.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca przystąpił do 
ubezpieczenia chorobowego 
1 maja 2013 r. Zachorował 
27 maja i otrzymał zwolnienie 
lekarskie, które dostarczył swo-
jemu zleceniodawcy. Wcześniej, 
w okresie od 14 stycznia do 
14 kwietnia 2013 r., podlegał 
obowiązkowemu ubezpieczeniu 
chorobowemu jako pracownik.
Zleceniobiorca będzie miał pra-
wo do zasiłku chorobowego, 
gdyż przed zachorowaniem 
podlegał nieprzerwanie ubez-
pieczeniu przez więcej niż 90 
dni (117 dni). Do okresu wycze-

kiwania został wliczony okres 
podlegania obowiązkowemu 
ubezpieczeniu, gdyż przerwa 
w ubezpieczeniu wynosiła mniej 
niż 30 dni (16 dni).

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca podlega ubezpie-
czeniu chorobowemu od 13 maja 
2013 r. Wcześniej podlegał ubez-
pieczeniu jako pracownik od 1 do 
31 marca 2013 r. i jako zlecenio-
biorca od 15 do 30 kwietnia 
2013 r. Zachorował 27 maja 
2013 r. Zleceniobiorca, mimo zali-
czenia do okresu wyczekiwania 
poprzednich okresów ubezpie-
czenia, nie będzie miał prawa do 
zasiłku chorobowego, gdyż okre-
sy podlegania ubezpieczeniu 
przed zachorowaniem wliczone 
do okresu wyczekiwania tego zle-
ceniobiorcy wynoszą łącznie 61 
dni (mniej niż wymagane 90 dni).

Łukasz Gozdalski

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Jak przy zmianie etatu wliczyć do podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego roczny składnik wynagrodzenia
PYTANIE
Nasza pracownica rozwiązała umo-
wę o pracę 28 lutego 2013 r. i prze-
szła na emeryturę. Od 1 mar-
ca 2013 r. została ponownie 
zatrudniona na 1/2 etatu. Zachoro-
wała 19 kwietnia 2013 r. Oprócz wy-
nagrodzenia zasadniczego ma prawo 
do nagrody rocznej, która jest po-

mniejszana za okres niezdolności do 
pracy. Po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne finansowa-
ne przez pracownika nagroda 
za 2012 r. wyniosła 3451,60 zł. W jaki 
sposób powinniśmy ustalić podstawę 
wymiaru zasiłku przy zmianie wy-
miaru etatu tej pracownicy?

ODPOWIEDŹ
W podstawie wymiaru zasiłku 

chorobowego powinni Państwo 
uwzględnić wynagrodzenie przy-
sługujące pracownicy za marzec 
2013 r. (po zmianie wymiaru czasu 
pracy) oraz nagrodę roczną w wy-
sokości 1/12 kwoty otrzymanej 
za 2012 r. w proporcji do aktualne-
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go wymiaru czasu pracy, tj. do 1/2 
etatu. Szczegóły w uzasadnieniu.

WYJAŚNIENIE
Ponieważ zmiana wymiaru czasu 

pracy Państwa pracownicy nastąpiła 
w miesiącu poprzedzającym powstanie 
niezdolności do pracy, podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego stanowi 
wynagrodzenie ustalone dla nowego 
wymiaru czasu pracy, tj. płaca zasadni-
cza za marzec 2013 r. i odpowiednio 
przeliczona nagroda roczna. Roczny 
składnik wynagrodzenia należy przyjąć 
w proporcji przeliczonej do aktualnego 
wymiaru czasu pracy, tj. do 1/2 etatu, 
a następnie podzielić przez 12, czyli: 
(3451,60 zł × 1/2 etatu) : 12 = 
= 1725,80 zł : 12 = 143,82 zł (wyso-
kość nagrody rocznej, jaką należy przy-
jąć do podstawy wymiaru zasiłku cho-
robowego w marcu).

Składniki roczne należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłków, jeśli 
stanowią podstawę wymiaru składki 
na ubezpieczenie chorobowe, oraz są 
pomniejszane za czas niezdolności do 
pracy. Roczny składnik wynagrodze-
nia należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru zasiłku chorobowego w wy-
sokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok 
kalendarzowy poprzedzający miesiąc, 
w którym pracownik stał się niezdol-
ny do pracy.

Jeżeli roczny składnik wynagrodze-
nia pracownik otrzymał za okres pra-
cy w innym wymiarze czasu pracy niż 
obecnie go obowiązujący, składnik ten 
należy przeliczyć do aktualnego wy-
miaru czasu pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie wypłacone pra-
cownikowi za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy (art. 36 ustawy zasił-
kowej). Pracownikom, którym zmie-
niono wymiar czasu pracy (na 
podstawie umowy o pracę czy innego 
aktu, na podstawie którego powstał 
stosunek pracy), podstawę wymiaru 
zasiłku należy obliczyć biorąc pod 
uwagę okres, w którym obowiązywał 
nowy wymiar czasu pracy (art. 40 
ustawy zasiłkowej).

Tak więc, jeżeli zmiana etatu nastą-
piła w miesiącu powstania niezdolno-

ści do pracy lub w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających tę niezdolność, pod-
stawę wymiaru zasiłku stanowi wyna-
grodzenie ustalone dla nowego wy-
miaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Andrzej O. do 8 grudnia 2012 r. 
był zatrudniony na 1/4 etatu, 
a od 9 grudnia 2012 r. na pełny 
etat. 25 kwietnia 2013 r. stał się 
niezdolny do pracy z powodu 
wypadku w drodze do pracy. 
Podstawę wymiaru świadczenia 
chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie usta-
lone za pełne kalendarzowe mie-
siące ubezpieczenia po zmianie 
wymiaru czasu pracy, czyli od 
stycznia do marca 2013 r.

W sytuacji gdy pracownik jest nie-
zdolny do pracy od początku miesiąca 
(od pierwszego dnia) i od tego dnia 
nastąpiła zmiana wymiaru czasu pra-
cy, do postawy wymiaru zasiłku nale-
ży przyjąć wynagrodzenie dla nowego 
wymiaru czasu pracy po uzupełnie-
niu, a nie z 12 miesięcy poprzedzają-
cych niezdolność do pracy (art. 37 
ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Marcin D. stał się niezdolny do 
pracy od 19 kwietnia 2013 r. Do 
10 kwietnia 2013 r. był zatrud-
niony na 1/5 etatu, a od 
11 kwietnia 2013 r. na 3/4 etatu. 
Podstawę wymiaru zasiłku cho-
robowego stanowi wynagrodze-
nie przysługujące po zmianie 
wymiaru czasu pracy, tj. za 
okres od 11 do 18 kwietnia, po 
uzupełnieniu do kwoty, jaką 
pracownik otrzymałby, gdyby 
pracował cały miesiąc.

Jeżeli niezdolność do pracy trwa od 
pewnego czasu i w jej trakcie ma miej-
sce zmiana etatu, to taka zmiana nie 
ma wpływu na ustaloną podstawę wy-
miaru świadczenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Kamil R. zatrudniony od 9 stycz-
nia 2012 r. dostarczył zwolnie-
nie lekarskie na okres od 
15 kwietnia do 2 maja 2013 r. 
Do 30 kwietnia 2013 r. pracował 
w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, a od 1 maja 2013 r. na 
1/2 etatu. Ustalając podstawę 
wymiaru świadczenia chorobo-
wego za cały okres, należy przy-
jąć wynagrodzenie za okres od 
kwietnia 2012 r. do marca 
2013 r.

Zmiana wymiaru czasu pracy ma 
wpływ na uwzględnianie w podsta-
wie wymiaru zasiłku chorobowego 
(opiekuńczego, macierzyńskiego) 
składników przysługujących za okres 
dłuższy niż 1 miesiąc.

W sytuacji gdy pracownikowi zmie-
niono wymiar czasu pracy w okresie 
roku kalendarzowego poprzedzające-
go powstanie niezdolności do pracy, 
składniki roczne należy przyjąć do 
podstawy w kwocie przysługującej po 
zmianie wymiaru czasu pracy, w pro-
porcji odpowiadającej liczbie pełnych 
kalendarzowych miesięcy w tym roku 
po zmianie etatu.

Jeżeli zmiana etatu nastąpi po za-
kończeniu roku poprzedzającego nie-
zdolność do pracy, składnik roczny 
powinien być przyjęty w kwocie prze-
liczonej odpowiednio do nowego wy-
miaru czasu pracy.

PRZYKŁAD

Witold T. do 31 lipca 2012 r. był 
zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy, a od 1 sierpnia 
2012 r. na 1/2 etatu. Oprócz wy-
nagrodzenia zasadniczego ma 
prawo do trzynastki. Pracownik 
zachorował w maju 2013 r. Przy 
obliczaniu podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić wynagrodzenie po 
zmianie wymiaru czasu pracy, 
tj. od sierpnia 2012 r. do kwiet-



Nasze rady

42 | www.pgp.infor.pl

nia 2013 r. Do podstawy wymia-
ru zasiłku należy doliczyć do-
datkowe wynagrodzenie roczne 
w wysokości 1/12 kwoty otrzy-
manej za rok poprzedni, po po-
mnożeniu tej kwoty przez 1/2, 
tj. przez współczynnik równy 
proporcji aktualnego wymiaru 
czasu pracy do poprzednio obo-
wiązującego wymiaru czasu 
pracy, czyli 1/2 : 1 = 1/2. Zakła-
dając, że kwota trzynastki wy-
nosiła 3451,60 zł, tj. 4000 zł – 
– (4000 zł × 13,71%) do 
podstawy wymiaru świadczenia 
chorobowego za miesiące od 
sierpnia do grudnia 2012 r. na-
leży doliczyć 143,82 zł 
(3451,60 zł × 1/2 : 12).

Więcej przeliczeń jest wymaganych 
w sytuacji, gdy w roku poprzedzają-
cym zachorowanie zmieniano pra-
cownikowi kilka razy wymiar czasu 
pracy.

PRZYKŁAD

Kazimierz R. w kwietniu 2013 r. 
otrzymał nagrodę za 2012 r. w wy-
sokości 1682,40 zł (pomniejszoną 
o składki na ubezpieczenia spo-
łeczne finansowane przez pracow-
nika). Od maja do czerwca 2012 r. 
pracował na 1/2 etatu, od lipca do 
września 2012 r. na 3/4 etatu, a od 
października 2012 r. na 1/2 etatu. 
W takim wymiarze pracował rów-
nież w maju 2013 r., kiedy zacho-
rował. Aby przeliczyć nagrodę 
roczną do aktualnego wymiaru 
czasu pracy, trzeba obliczyć współ-
czynnik zmiany etatu, tj.:

1/2 etatu 
(aktualny wymiar czasu pracy)  = 0,89

(1/2 etatu x 2 miesiące +
 + 3/4 etatu x 3 miesiące + 
+ 1/2 etatu x 7 miesięcy) : 

: 12 miesięcy

(1,0 + 2,25 + 3,5) : 12 = 0,5 : 
: 0,56  = 0,89

1682,40 zł (nagroda roczna) × 
× 0,89 (współczynnik zmiany 
etatu) = 1497,34 zł : 12 = 
= 124,78 zł. W podstawie wy-
miaru świadczenia chorobowe-
go należy uwzględnić trzynastkę 
w wysokości 124,78 zł.

PRZYKŁAD

Mariusz F. otrzymuje stałe wyna-
grodzenie miesięczne i ma prawo 
do nagrody rocznej pomniejszanej 
za dni nieobecności w pracy. Pra-
cownik kilkakrotnie zmieniał wy-
miar czasu pracy. Od maja do 
sierpnia 2012 r. pracował na 1/4 
etatu, od września do marca 
2013 r. na 3/4 etatu, a od 1 kwiet-
nia 2013 r. na pełny etat. Ma-
riusz F. zachorował w maju 2013 r. 
Podstawę wymiaru świadczenia 
chorobowego dla tego pracownika 
stanowi wynagrodzenie po ostat-
niej zmianie etatu, tj. za  kwiecień  
2013 r. W podstawie wymiaru za-
siłku chorobowego należy również 
uwzględnić nagrodę roczną w wy-
sokości 1/12 kwoty wypłaconej 
pracownikowi za rok ubiegły, po 
odpowiednim przeliczeniu do ak-
tualnego wymiaru czasu pracy.

 Wysokość  nagrody rocznej, którą 
pracownik otrzymałby z tytułu za-
trudnienia na pełny etat, należy 
obliczyć, mnożąc kwotę otrzyma-
nej nagrody przez współczynnik 
zmiany etatu, tj.:
Współczynnik zmiany etatu = 
= 0,60

1 etat
(aktualny wymiar czasu pracy) =

(1/4 etatu × 4 miesiące + 
+ 3/4 etatu ×7 miesięcy + 

+ 1 × 1 miesiąc) : 12 miesięcy

= 1  = 1 : 0,60 = 1,67
(1 + 5,25 + 1) : 12

Do podstawy wymiaru świad-
czenia chorobowego należy do-
liczyć nagrodę wypłaconą pra-
cownikowi za rok poprzedni, 
po jej pomnożeniu przez obli-
czony współczynnik zmiany eta-
tu, tj. przez 1,67. Zakładając, że 
pracownik otrzymał nagrodę 
roczną w wysokości 4314,50 zł, 
tj. 5000 zł – (5000 zł × 13,71%), 
kwotę tę należy pomnożyć przez 
1,67 i podzielić przez 12 miesię-
cy, czyli (4314,50 zł × 1,67) : 
: 12 = 600,43 zł. Kwotę nagrody 
rocznej, czyli 600,43 zł należy 
doliczyć do podstawy wymiaru 
świadczenia chorobowego z kwiet-
nia 2013 r.

Katarzyna Kalata

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 36–47 ustawy z 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.). 

W najbliższych numerach „Poradnika Gazety Prawnej”
napiszemy o nowych uprawnieniach rodzicielskich dla pracowników. 

Od 17 czerwca mamy nowy urlop rodzicielski, zmodyfikowany macierzyński, dodatkowy macierzyński i urlop na prawach urlopu macierzyńskiego. 
Podobnie jak do tej pory pracownikom przysługuje urlop ojcowski, a po całym okresie wolnego związanym z urodzeniem dziecka można wziąć 
urlop wypoczynkowy. 

W „Poradniku Gazety Prawnej” szczegółowo opisane są: 
zmiany w prawie, dokumentacja i obowiązki stron stosunku pracy związane z nowymi przepisami. 

Zachęcamy do kupna i prenumeraty.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl
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Ubezpieczenie 
samochodu osobowego

IRENA PAZIO – główna księgowa, praktyk, posiada certyfikat Ministra Finansów 
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Stan prawny na 15 czerwca 2013 r. 
Wydatki poniesione na ubezpieczenie komunikacyjne 
(OC, AC, NNW i ewentualnie inne związane z ubezpie-
czeniem, np. AutoSzyba, Assistance, Kluczyki itp.) nie 
stanowią nigdy elementu wartości początkowej sa-
mochodu. Niezależnie od tego, czy zostały opłacone 
przed czy po przyjęciu środka trwałego do używania, 
stanowią one koszty eksploatacji samochodu. Ich 
ewidencja w księgach rachunkowych odbywa się 
przez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów. 

Zasada memoriału
Ustawa o rachunkowości nakazuje zachować zasadę me-

moriału oraz współmierności kosztów (opisane w art. 6 
ustawy o rachunkowości), czyli m.in. rozliczać w czasie 
(właśnie poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów) 
wydatki, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdaw-
czych. Kupowane ubezpieczenia są najczęściej zawierane 
na 12 miesięcy, a więc w praktyce zawsze część z nich do-
tyczy przyszłego okresu (przyszłego roku obrotowego).

PRZYKŁAD 

Jednostka kupiła ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodu osobowego. Polisa w wysokości 4015 zł obowiązuje od 
10 marca 2013 r. do 9 marca 2014 r. Jednostka do ewidencji stosuje konta zespołu 4 i 5, a samochód jest wykorzysty-
wany przez członków zarządu.
Ustalenie składki ubezpieczeniowej przypadającej na 1 dzień: 4015 zł : 365 dni = 11,00 zł.
Ustalenie miesięcznych składek ubezpieczenia:
● marzec 2013 r. (10.03–31.03, tj. 22 dni × 11 zł) w wysokości 242,00 zł,
● kwiecień 2013 r. (1.04–30.04, tj. 30 dni × 11 zł) w wysokości  330,00 zł,
● maj 2013 r. (1.05–31.05, tj. 31 dni × 11 zł) w wysokości  341,00 zł,
(...)
● marzec 2014 r. (1.03 – 9.03, tj. 9 dni × 11 zł) w wysokości  99,00 zł.

Ewidencja w marcu 2013 r.
1. Koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW zakwalifikowany do rozliczenia w czasie:

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 4015,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 4015,00 zł

2. Uregulowanie zobowiązania wobec ubezpieczyciela:
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 4015,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 4015,00 zł

3. Obciążenie kosztów bieżącego okresu częścią ubezpieczenia przypadającą na ten okres – marzec 2013 r.:
Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 242,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 242,00 zł
oraz równolegle
Wn konto 550 „Koszty zarządu” 242,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów” 242,00 zł

Ewidencja w miesiącach od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. będzie identyczna jak wskazana w pkt 3. Zmianie ule-
gają tylko kwoty ubezpieczenia przypadające na dany miesiąc.
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131 – Bieżący rachunek bankowy 202 – Rozrachunki z dostawcami
640 – Rozliczenia

 międzyokresowe kosztów

(Sp.) xxx  4015,00 (2) (2) 4015,00  4015,00 (1) (1) 4015,00  242,00 (3)

409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów 550 – Koszty zarządu

(3) 242,00  242,00 (3) (3) 242,00

Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie uproszczeń 
(art. 4 ust. 4), jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu 
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finan-
sowej oraz wyniku finansowego jednostki. Zatem gdy kwota 
ubezpieczenia nie jest istotna, to można zastosować uprosz-

czenie polegające na jednorazowym odpisie kosztów ubezpie-
czenia w miesiącu ich poniesienia. Ponieważ jednak polisa 
obejmuje swym zakresem zazwyczaj dwa lata obrotowe, to 
odnoszenie jej w koszty należy podzielić na dwie części 
– przypadającą na pierwszy rok i przypadającą na drugi rok.

PRZYKŁAD

Założenia jak w poprzednim przykładzie. Polisa nie stanowi kwoty istotnej.
Ustalenie składki ubezpieczeniowej przypadającej na 1 dzień: 4015 zł : 365 dni = 11,00 zł.
Ustalenie kwoty składki ubezpieczeniowej przypadającej na rok 2013, która obciąży w całości koszty marca 2013 r.:
10 marca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r., tj. 297 dni × 11 zł w wysokości  3267,00 zł.
Ustalenie kwoty składki ubezpieczeniowej przypadającej na rok 2014, która w całości obciąży koszty stycznia 2014 r.:
1 stycznia 2014 r. – 9 marca 2014 r., tj. 68 dni × 11 zł w wysokości  748,00 zł.

Ewidencja w marcu 2013 r.
1. Koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW zakwalifikowany do rozliczenia w czasie:
Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 4015,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 4015,00 zł
2. Uregulowanie zobowiązania wobec ubezpieczyciela:
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 4015,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 4015,00 zł
3. Obciążenie kosztów częścią ubezpieczenia przypadającą na okres 10 marca – 31 grudnia 2013 r.:
Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 3267,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 3267,00 zł
oraz równolegle
Wn konto 550 „Koszty zarządu” 3267,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów” 3267,00 zł

131 – Bieżący rachunek bankowy 202 – Rozrachunki z dostawcami
640 – Rozliczenia

 międzyokresowe kosztów

(Sp.) xxx  4015,00 (2) (2) 4015,00  4015,00 (1) (1) 4015,00  3267,00 (3)

409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów 550 – Koszty zarządu

(3) 3267,00  3267,00 (3) (3) 3267,00

Ewidencja w styczniu 2014 r.
1. Obciążenie kosztów częścią ubezpieczenia przypadającą na okres 1 stycznia 2014 r. – 9 marca 2014 r.:
Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 748,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 748,00 zł
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oraz równolegle
Wn konto 550 „Koszty zarządu”                                                                   748,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”                                                           748,00 zł

640 – Rozliczenia
międzyokresowe kosztów 409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów

(Sp.) 748,00  748,00 (1) (1) 748,00  748,00 (1)

550 – Koszty zarządu

(1) 748,00

Przyjęty sposób ewidencjonowania dla celów rachunko-
wych wpływa na rozliczenie kosztów w rozrachunku po-
datkowym. Są to bowiem koszty w sposób pośredni zwią-
zane z przychodami. Jeśli „rachunkowo” ubezpieczenie 
obciąża koszty poszczególnych miesięcy (jak w przykła-
dzie 7), to również podatkowo w tych miesiącach są one 
uznawane za koszty podatkowe. Jeśli jednak koszty doty-
czące danego roku obciążają w księgach rachunkowych 
jednorazowo koszty miesiąca (jak w przykładzie 8), gdzie 
koszty roku 2013 obciążyły koszty marca, zaś koszty roku 
2014 zostały przypisane rachunkowo do kosztów stycz-
nia 2014 r.), to ich kwota jednorazowo w tym okresie sta-
nie się również kosztem uzyskania przychodu.

Należy jednak pamiętać, że o ile w przypadku ubezpie-
czeń OC i NNW samochodu osobowego nie ma żadnych 
ograniczeń w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przy-
chodu, o tyle w przypadku ubezpieczenia AC istnieje limit. 
Limit ten wynika z art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. i odpo-
wiednio art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. W uregulowaniach 
tych wskazuje się, że nie są kosztami uzyskania przycho-
dów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego 
w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej 
proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, 
prze liczona na złote według kursu ogłoszonego przez 
NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości sa-
mochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Kwotę 20 000 euro należy przeliczyć według:
 ● kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy ubezpiecze-

nia – w przypadku osób prawnych (kurs z tabeli A NBP),
 ● kursu sprzedaży euro ogłaszanego przez NBP z dnia za-

warcia umowy ubezpieczenia – w przypadku osób fi-
zycznych (kurs z tabeli C NBP, przy czym chodzi tu 
o kurs obowiązujący w dniu zawarcia ubezpieczenia, a nie 
kurs ogłoszony przez NBP w dniu zawarcia umowy).

PRZYKŁAD

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
wykupiła 26 kwietnia 2013 r. polisę ubezpieczenia 

OC, AC i NNW na okres od 26.04.2013 r. do 
25.04.2014 r. w wysokości 5475 zł (w tym ubezpie-
czenie AC wynosiło 3650 zł). Wartość samochodu 
określona w umowie ubezpieczenia wynosiła 
102 000 zł. Kurs sprzedaży euro ogłoszony w tabeli 
nr 082/C/NBP/2013 z 25.04.2013 r. obowiązującej 
od 26.04.2013 r. wynosił 4,1917 PLN/EUR.
Koszty ubezpieczenia stanowiące koszty uzyskania 
przychodu:
●  kwota ubezpieczenia OC i NNW (5475 zł – 3650 zł) 

wynosi 1825,00 zł,
●  proporcja, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 

euro, przeliczona na złote według kursu ogłoszo-
nego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpie-
czenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów 
ubezpieczenia (20 000 EUR × 4,1917 PLN/EUR) : 
: 102 000 PLN wynosi 82,19%,

●  kwota ubezpieczenia AC stanowiąca koszt 
uzyskania przychodu (3650 zł × 82,19%) wy-
nosi 2999,94 zł.

Razem koszty ubezpieczenia, które będą stanowiły kosz-
ty uzyskania przychodu łącznie w latach 2013 i 2014, 
wynoszą 4824,94 zł (1825 zł, tj. za OC i NNW + 
+ 2999,94 zł za AC). Koszty ubezpieczenia AC w wyso-
kości 650,06 zł (3650 zł – 2999,94 zł) nie będą mogły 
być uznane za koszty podatkowe. Zakładając, że jed-
nostka bezpośrednio odnosi w koszty działalności ope-
racyjnej koszty ubezpieczenia, to w kwietniu 2013 r. ob-
ciąży z tego tytułu koszty bilansowe w wysokości 3750 zł 
(tj. 250 dni × 5475 zł : 365 dni), przy czym koszty stano-
wiące koszty uzyskania przychodu to kwota:
●  ubezpieczenia OC i NNW za 250 dni roku 2013, 

tj. 250 dni × (1825 zł : 365 dni) wynosi 1250,00 zł,
●  część ubezpieczenia AC za 250 dni roku 2013, 

tj. 250 dni × (3650 zł : 365 dni) × 82,19% wynosi 
2054,75 zł,

●  razem koszty uzyskania przychodu dotyczące roku 
2013 (1250 zł + 2054,75 zł) wynoszą 3304,75 zł.

W styczniu 2014 r. jednostka obciąży koszty działal-
ności operacyjnej kwotą 1725 zł (115 dni × 5475 zł :
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: 365 dni), przy czym koszty stanowiące koszty uzy-
skania przychodu to:
●  ubezpieczenia OC i NNW za 115 dni roku 2014, 

tj. 115 dni × (1825 zł : 365 dni) stanowią 575,00 zł,
●  część ubezpieczenia AC za 115 dni roku 2014, 

tj. 115 dni × (3650 zł : 365 dni) × 82,19% stano-
wi 945,19 zł,

●  razem koszty uzyskania przychodu dotyczące roku 
2014 (575 zł + 945,19 zł) stanowią 1520,19 zł. 

Należy wspomnieć, że przepisy podatku dochodowego 
dotyczące limitowania kosztów uzyskania przychodu, 
ubezpieczenia samochodów o wartości powyżej 20 000 
euro dotyczą także ubezpieczenia samochodu osobowego 
używanego na podstawie leasingu operacyjnego. Tu także 
składki na ubezpieczenie AC płacone przez korzystającego 
(a będące elementem składowym umowy leasingu) podle-
gają ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 49 
u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. 
Natomiast ubezpieczenia OC, NNW i inne stanowią na 
podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. 
koszt uzyskania przychodu dla korzystającego.
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WESZŁY W ŻYCIE
1 czerwca 2013 r.
PRANIE BRUDNYCH PIE-
NIĘDZY
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie listy państw równo-
ważnych

Definicję pojęcia „państwo równo-
ważne” zawiera ustawa z 16 listopa-
da 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 
z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją, 
przez państwo równoważne rozumie 
się państwo niebędące członkiem Unii 
Europejskiej, w którym stosowane są 
przepisy dotyczące przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, zgodne z prawem Unii Eu-
ropejskiej.

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 9d ust. 6 usta-
wy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. Załącz-
nik do rozporządzenia zawiera listę 
państw równoważnych, na której znaj-
dują się: Związek Australijski; Federacyj-
na Republika Brazylii; Hongkong – Spe-
cjalny Region Administracyjny Chińskiej 
Republiki Ludowej; Republika Indii; Re-
publika Islandii; Japonia; Kanada; Re-
publika Korei; Księstwo Liechtensteinu; 
Meksykańskie Stany Zjednoczone; Kró-
lestwo Norwegii; Republika Południo-
wej Afryki; Republika Singapuru; Stany 
Zjednoczone Ameryki; Konfederacja 
Szwajcarska; Terytoria Stowarzyszone 
i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlan-
dów: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bo-
naire, Sint Eustatius, Saba; Terytoria 
Zależne Korony Brytyjskiej: Guernsey, 
Jersey, Wyspa Man; Terytoria Zamor-
skie Republiki Francuskiej: Majotta, 
Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, 
Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna.
Dz.U. z 2013 r., poz. 573

OCHRONA KONKURENCJI
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 23 maja 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
wyłączenia niektórych rodzajów 

porozumień wertykalnych spod 
zakazu porozumień ograniczają-
cych konkurencję

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłącze-
nia niektórych rodzajów porozumień 
wertykalnych spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję (Dz.U. 
nr 81, poz. 441 z późn. zm.) określa, że 
porozumienia wertykalne to porozu-
mienia zawierane między dwoma lub 
więcej przedsiębiorcami, z których każ-
dy działa – w ramach takiego porozu-
mienia – na różnym szczeblu obrotu, 
których przedmiotem są warunki zaku-
pu, sprzedaży lub odsprzedaży towa-
rów.

Nowelizacja wymienionego wyżej 
rozporządzenia polega na dodaniu 
§ 11a. Przepis ten stanowi, że wyłącze-
niu nie podlegają porozumienia werty-
kalne w sektorze pojazdów samo-
chodowych, które bezpośrednio lub 
pośrednio, samodzielnie lub w powią-
zaniu z innymi okolicznościami zależ-
nymi od stron tych porozumień mają 
na celu:
1)  ograniczenie sprzedaży części za-

miennych do pojazdów samochodo-
wych przez członków systemu dys-
trybucji selektywnej niezależnym 
warsztatom, stosującym te części do 
świadczenia usług serwisowych;

2)  uzgodnione – między dostawcą czę-
ści zamiennych do pojazdów samo-
chodowych, narzędzi naprawczych, 
diagnostycznych lub innego sprzętu 
a producentem pojazdów samocho-
dowych – ograniczenie uprawnie-
nia dostawcy do sprzedaży tych 
części zamiennych, narzędzi na-
prawczych, diagnostycznych lub in-
nego sprzętu dystrybutorom albo 
autoryzowanym lub niezależnym 
warsztatom lub ostatecznym użyt-
kownikom;

3)  uzgodnione – między producentem 
pojazdów samochodowych, wyko-
rzystującym komponenty do mon-
tażu pojazdów samochodowych, 
oraz dostawcą takich komponen-
tów – ograniczenie uprawnienia do-
stawcy do efektywnego umieszcza-
nia swojego znaku towarowego lub 

swojego logo w widocznym miejscu 
na dostarczanych komponentach 
lub na częściach zamiennych do po-
jazdów samochodowych.

Nowelizacja określiła też, że przez 
części zamienne do pojazdów samo-
chodowych rozumie się towary do za-
instalowania w/lub na pojeździe sa-
mochodowym, w celu zastąpienia 
komponentów tego pojazdu, oraz sub-
stancje, które są konieczne do funkcjo-
nowania pojazdu samochodowego, 
takie jak środki smarne i płyny eksplo-
atacyjne, z wyłączeniem paliw.
Dz.U. z 2013 r., poz. 622

4 czerwca 2013 r.
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
z 17 maja 2013 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości opłat za 
postępowanie związane z przy-
jęciem na studia na rok akade-
micki 2013/2014

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 98 ust. 2 usta-
wy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 572 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa, że maksy-
malna wysokość opłaty za postępowa-
nie związane z przyjęciem na studia na 
rok akademicki 2013/2014 wynosi:
1)  150 złotych dla osób ubiegających 

się o przyjęcie na kierunki stu-
diów, na które postępowanie kwa-
lifikacyjne obejmuje sprawdziany 
uzdolnień artystycznych oraz 
sprawdziany predyspozycji archi-
tektonicznych;

2)  100 złotych dla osób ubiegających 
się o przyjęcie na kierunki studiów, 
na które postępowanie kwalifika-
cyjne obejmuje sprawdziany spraw-
ności fizycznej;

3)  85 złotych dla osób ubiegających 
się o przyjęcie na studia na pozosta-
łe kierunki studiów.

Dz.U. z 2013 r., poz. 579

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 1 LIPCA 2013 R.

✔ ODSETKI MAKSYMALNE OD CZYNNOŚCI PRAWNEJ
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie 
może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy 
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
Obecnie maksymalna wysokość odsetek wynosi 17%.

Podstawa prawna:

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

✔ GWARANCJE DEPOZYTÓW BANKOWYCH
Obowiązkowy system gwarantowania zapewnia deponentom wypłaty, do 
wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich nie-
dostępności.
Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą 
z dniem spełnienia warunków gwarancji nabywa on w stosunku do Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego.
Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowa-
nia od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku na-
leżności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została 
dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości 
(łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwa-
rancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależ-
nie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 
100 000 euro – w 100%.
Kwota 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponen-
ta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na 
ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysłu-
gują mu należności w danym banku.
Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia 
spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa prawna:

● ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

✔ NORMATYW MIESIĘCZNYCH SPŁAT KREDYTU MIESZKA-
NIOWEGO

Okres 
obowiązywania

Kwota normatywu Podstawa prawna

W 2013 r. 3,33 zł za 1 m2 powierz chni 
użytkowej lokalu

M.P. z 2012 r., 
poz. 893

✔ LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku w przypad-
ku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodo-
wych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwo-
tę podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego, 
stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku 
należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty 
podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich 
nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy:
1)  pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który od-

dzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa 
o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2)  pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, 
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej 

do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego 
punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą 
przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, 
przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość po-
między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią pod-
łogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona 
w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej 
szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3)  pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną 
do przewozu ładunków;

4)  pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwo-
zie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddziel-
ne elementy pojazdu;

5)  pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozu-
mieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wy-
mienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6)  pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do prze-
wozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów 
wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika 
takie przeznaczenie;

7)  przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a)  odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b)  oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów 
o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podat-
nika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez 
okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Ograniczenie w obniżeniu kwoty podatku należnego stosuje się odpo-
wiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów sa-
mochodowych, z tym że kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty 
wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających 
z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podat-
ku od towarów i usług – nie więcej jednak niż 6000 zł.
Analogicznie, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody oso-
bowe oraz inne pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę po-
datku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu 
(raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumento-
wanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów 
i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.
Ograniczenie nie ma jednak zastosowania do pojazdów samochodowych 
będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umo-
wy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało po-
datnikowi, na dzień 31 grudnia 2010 r., prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych 
płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania 
art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowią-
zującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Dotyczy to umów zawartych najpóź-
niej 31 grudnia 2010 r., bez uwzględniania zmian dokonanych po tym 
dniu oraz pod warunkiem, że dana umowa została zarejestrowana we 
właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. zostało także wy-
łączone prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego 
od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzysty-
wanych do napędu pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów, 
które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej (wy-
mienionych w punktach powyżej).
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Podstawa prawna:

● ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
● ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652 
z późn. zm.).

✔ DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek 
do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 
20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesią-
cach 2013 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy
Wysokość dodatku za 1h 

pracy w porze nocnej

Styczeń 1600/176 x 20% 1,82 zł

Luty 1600/160 x 20% 2,00 zł

Marzec 1600/168 x 20% 1,90 zł

Kwiecień 1600/168 x 20% 1,90 zł

Maj 1600/160 x 20% 2,00 zł

Czerwiec 1600/160 x 20% 2,00 zł

Lipiec 1600/184 x 20% 1,74 zł

Sierpień 1600/168 x 20% 1,90 zł

Wrzesień 1600/168 x 20% 1,90 zł

Październik 1600/184 x 20% 1,74 zł

Listopad 1600/152 x 20% 2,11 zł

Grudzień 1600/160 x 20% 2,00 zł

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może 
ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.
W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale 
poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej 
może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidy-
wanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodaw-
cy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepraco-
wanych w porze nocnej.

Podstawa prawna:

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

✔ SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZEDSIĘ-
BIORCÓW (TAKŻE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ)
Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Pre-
zesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłata-
mi z zysku.

Okres obowiązywania
Podstawa wymiaru 
składki zdrowotnej

Składka zdrowotna 9%

1.01.–31.12.2013 r. 2908,13 zł 261,73 zł

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

Podstawa prawna:

● ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.).

✔ OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA DO-
BROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Czerwiec – sierpień 
2013 r.

9350,13 zł Komunikat Prezesa GUS 
z 13 maja 2013 r.

Podstawa prawna:

● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

✔ FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

Stopa składki (liczona od podstawy wymiaru)

Ubezpieczenie emerytalne 
19,52%

Ubezpieczenie rentowe 
8%

Ubezpieczenie 
chorobowe 

2,45%

Ubezpieczenie 
wypadkowe 

od 0,67% do 3,86%

Pracownik 
9,76%

Pracodawca 
9,76%

Pracownik 
1,50%

Pracodawca 
6,50%

Pracownik 
2,45%

Pracodawca 
od 0,7% do 3,86%

Podstawa prawna:

● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm),
● ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322 z późn. zm.),
● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społecz-
ne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).

✔ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Okres obowiązywania: 2013 r.

Podstawa wymiaru składek Rodzaj ubezpieczenia Stawka (%) Kwota (w zł) Podstawa prawna

480,00 zł Emerytalne 19,52 93,70

Dz.U. z 2012 r., poz. 1026Rentowe 8 38,40
Chorobowe 2,45 11,76

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej

Opracował Adam Malinowski



Strona redakcyjna

Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 
Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

www.infor.pl

Ukazuje się od 1995 r.

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ

Dyrektor 
Pionu Wydawniczego

Marzena Nikiel, marzena.nikiel@infor.pl

Redaktor naczelny
Adam Malinowski, adam.malinowski@infor.pl

Redakcja w składzie:
Aneta Odziemczyk – sekretarz redakcji

Tomasz Kowalski – redaktor merytoryczny
Jarosław Miller, Tomasz Babik 

– redaktorzy graficzni
Adres redakcji

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
tel.: 22 530-44-90, 22 530-49-70, 22 530-41-94

w Internecie: www.pgp.infor.pl 
e-mail: pgp@infor.pl

Biuro Reklamy 
Małgorzata Sobolewska, tel.: 22 212-12-05

malgorzata.sobolewska@infor.pl
Anna Dubrawska, tel.: 22 212-12-20, 

anna.dubrawska@infor.pl

Biuro Obsługi Klienta 
05-270 Marki, ul. Okólna 40 

tel.: 22 761-30-30
801-626-666

faks: 22 761-30-31, 761-30-32
e-mail:bok@infor.pl

Za mó wie nia na pre nu me ra tę przyj mu ją rów nież: RUCH SA, pry wat ni kol por te rzy 
oraz urzę dy pocz to we na terenie całego kraju.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi pra wa au tor skie go. 
Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub po wie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy 
wy daw cy w ca ło ści lub czę ści jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej. 

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, NIP 118-00-93-066

Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my, za cho wu jąc so bie pra wo do skró tów 
i zmian tytułu. Nie po no si my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych 
na ła mach.

Nakład: 2395 egz.

Tytuł Częstotliwość Ilość Cena netto VAT Cena brutto

Poradnik Gazety Prawnej
na 12 miesięcy (od następnego miesiąca) 
wersja papierowa + internetowa GRATIS!

tygodnik 709,52 zł 5% 745,00 zł

Poradnik Gazety Prawnej
na 3 miesiące (od następnego miesiąca) 
wersja papierowa + internetowa GRATIS!

tygodnik 189,52 zł 5% 199,00 zł

dostęp do wersji internetowej czasopisma www.pgp.infor.pl dostęp na 12 miesięcy 486,99 zł 23% 599,00 zł

dostęp do wersji internetowej  czasopisma www.pgp.infor.pl dostęp na 3 miesiące 129,27 zł 23% 159,00 zł

Zamówienia prosimy składać: tel.: 801 626 666, 22 761 30 30, faks: 22 761 30 31, 22 761 30 32, internet: www.sklep.infor.pl,

e-mail: prenumerata@infor.pl listownie: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, 05-270 Marki, ul. Okólna 40

....................................................................
podpis i pieczątka zamawiającego

Kwotę..................................................zł za zamówioną prenumeratę:

wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfi kacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia

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

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie naszych/moich danych osobowych w bazie Grupy INFOR PL i wykorzystywanie ich w celach marketingowych przez INFOR PL S.A. oraz partnerów biznesowych 

(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy INFOR PL informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

DANE FIRMY

nazwa fi rmy

adres

tel.

faks

imię i nazwisko księgowego

imię i nazwisko kadrowego

DANE PRENUMERATORA

imię i nazwisko

stanowisko

tel.

faks

tel. kom.

e-mail prenumeratora

Kupon prenumeraty



Publikacja zawiera:

  przewodnik po zmianach przepisów

  ewidencję korekt kosztów na przykładach

 przykłady ewidencji w pkpir najpopularniejszych zdarzeń gospodarczych

 tekst rozporządzenia w sprawie pkpir

Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną 
Katarzyny Wojciechowskiej i Grzegorza Ziółkowskiego
84 strony, format B5

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

- zmiany od 11 maja 2013 r.

Nowości to:
  ewidencja korekt kosztów wynikających  
z nieregulowania zobowiązań w terminie

  wpływ korekt kosztów na remanent końcowy

  rozszerzenie katalogu dokumentów  
stanowiących podstawę zapisów w pkpir

  zmiana nazewnictwa dokumentów  
księgowych

  zmiany w karcie przychodów pracownika

tylko 



INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry
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