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WSTĘP

Zasiłek.chorobowy.jest.świadczeniem.przysługującym.osobie.
podlegającej. ubezpieczeniu. chorobowemu .. Pracownicy,. jako.
osoby. podlegające. ubezpieczeniu. chorobowemu. obowiązkowo,.
są. nim. objęci. od. dnia. nawiązania. stosunku. pracy. do. dnia. jego.
ustania ..Pracownicze.prawo.do.zasiłku.chorobowego.jest.uzależ-
nione. od. tego,. kiedy. powstała. niezdolność. 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. pracy.
z. powodu. przebywania. w. stacjonarnym. zakładzie. lecznictwa.
odwykowego. w. celu. leczenia. uzależnienia. alkoholowego. czy.
w.stacjonarnym.zakładzie.opieki.zdrowotnej.w.celu.leczenia.uza-
leżnienia. od. środków. odurzających. lub. substancji. psychotropo-
wych .. Na. równi. z. niezdolnością. do. pracy. z. powodu. choroby,.
uprawniającą. do. zasiłku. chorobowego,. traktowana. jest. również.
niemożność.wykonywania.pracy.wskutek.poddania.się.niezbęd-
nym. badaniom. lekarskim. przewidzianym. 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.
wynagrodzenia. za. czas. choroby. –. art .. 92. ustawy. z. 26. czerwca.
1974.r ..–.Kodeks.pracy.(j .t ..DzU.z.1998.r ..nr.21,.poz ..94,.ost ..zm ..
DzU.z.2013.r ..poz ..1028,.dalej.k .p .) ..Jest.ono.wypłacane.i.finan-
sowane.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.pra-
cownik.ukończył.50.lat,.wówczas.przysługuje.mu.wynagrodzenie.
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za.czas.choroby.łącznie.do.14.dni.w.ciągu.roku.kalendarzowego,.
a. od. 15 .. dnia. nabywa. prawo. do. zasiłku. chorobowego .. Okres..
14.dni,.za.który.jest.wypłacane.wynagrodzenie.za.czas.choroby,.
dotyczy. niezdolności. do. pracy. z. powodu. choroby. pracownika.
przypadającej. po. roku. kalendarzowym,. w. którym. ukończył. on.
50 ..rok.życia .

PRZYkłAD
Pracownik urodzony 26 grudnia 1962 r. stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 16 września do 8 października 2013 r. (23 dni). Jest to jego 
pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. W związku z tym, 
że 50. rok życia pracownik ukończył w 2012 r., od 16 do 29 września br.  
(14 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a od 15. dnia tej nie-
zdolności do pracy, tj. od 30 września do 8 października br., przysługuje mu 
zasiłek chorobowy.

Okres 14/33 dni niezdolności do pracy, za które 
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie choro-
bowe, ustala się, sumując poszczególne okresy 
niezdolności do pracy przypadające w danym 
roku kalendarzowym.

W. przypadku. gdy. pracownik. był. zatrudniony. w. ciągu. roku.
u. więcej. niż. jednego. pracodawcy,. zliczeniu. podlegają. także.
okresy.niezdolności.do.pracy,.za.które.zapłacili.poprzedni.praco-
dawcy .. Każdy. z. nich. powinien. zamieścić. w. świadectwie. pracy.
informację.o.liczbie.dni,.za.które.wypłacił.pracownikowi.wyna-
grodzenie. chorobowe. w. roku. kalendarzowym,. w. którym. ustał.
stosunek.pracy .

PRZYkłAD
Pracownik, który ma 52 lata, był zatrudniony od 1 kwietnia 2008 r. do  
30 czerwca 2013 r. W 2013 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby od  
26 do 31 marca br. (6 dni). Od 4 lipca br. podjął nowe zatrudnienie. 
Przedłożył zwolnienie lekarskie na okres od 23 września do 16 października 
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br. (24 dni). U nowego pracodawcy pracownik ma prawo do wynagrodzenia 
chorobowego za 8 dni, tj. od 23 do 30 września br. Natomiast za okres od 1 
do 16 października br. przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Jeżeli. pracownik. w. ciągu. roku. kalendarzowego. podejmie.
dodatkowe. zatrudnienie,. do. okresu. 14/33. dni. niezdolności. do.
pracy,. w. czasie. których. zachowuje. prawo. do. wynagrodzenia,.
należy. wliczyć. również. okresy. wypłaty. 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 25 marca do 15 kwietnia 2013 r. 
(22 dni). Za ten okres otrzymała wynagrodzenie chorobowe. W trakcie roku, 
od 13 czerwca, pracownica podjęła dodatkowe zatrudnienie u innego praco-
dawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 5 do 30 września 
(26 dni) była niezdolna do pracy z powodu choroby. W obu zakładach pra-
cownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za 11 dni, tj. od 5 do  
15 września (11 dni) – do wyczerpania limitu 33 dni wynagrodzenia chorobo-
wego. Od 16 września w obu zakładach pracownica nabywa prawo do 
zasiłku chorobowego.

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE 
NA PRZEłOMIE ROkU kALENDARZOWEGO

Gdy.niezdolność.do.pracy.przypada.na.przełomie.roku,.świad-
czenie,. jakie. będzie. przysługiwało. pracownikowi. od. 1. stycznia.
następnego.roku,.zależy.od.tego,.czy.na.31.grudnia.poprzedniego.
roku.pracownik.miał.prawo.do.wynagrodzenia.chorobowego.czy.
do.zasiłku.chorobowego .

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

Jeżeli.pracownik.w.roku.kalendarzowym.chorował.dłużej.niż.
przez. 14/33-dniowy. okres. pobierania. wynagrodzenia. chorobo-
wego,.a.31.grudnia.przysługuje.mu.zasiłek.chorobowy,.wówczas.
od.1.stycznia.temu.pracownikowi.nadal.przysługuje.zasiłek.cho-
robowy ..Zasiłek.przysługuje.za.cały.nieprzerwany.okres.niezdol-
ności. do. pracy,. aż. do. wyczerpania. pełnego. 182-. lub. 270-dnio-
wego.okresu.zasiłkowego .

Dopiero.wtedy,.gdy.po.1.stycznia.nastąpi.przerwa.w.niezdol-
ności.do.pracy.(nawet.1-dniowa.i.bez.względu.na.dzień,.w.jakim.
wystąpi),. a. następnie. po. przerwie. pracownik. ponownie. zacho-
ruje,.płatnik.będzie.miał.obowiązek.wypłaty.wynagrodzenia.za.
czas.choroby ..W.takim.przypadku.okres.14/33.dni.będzie.liczony,.
począwszy.od.pierwszego.dnia.niezdolności.do.pracy.przypada-
jącej.po.takiej.przerwie .

PRZYkłAD
Pracownik (53 lata) w 2012 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby 
w styczniu przez 6 dni, w kwietniu przez 4 dni, a następnie nieprzerwanie od 
23 grudnia do 27 stycznia br. (36 dni). Pracownikowi przysługują:
n  wynagrodzenie chorobowe w 2012 r. za styczeń (6 dni), za kwiecień  

(4 dni) i za 4 dni grudnia,
n  zasiłek chorobowy od 27 grudnia 2012 r. do 27 stycznia 2013 r. (31 grud-

nia pracownik był uprawniony do zasiłku chorobowego).
Pracownik chorował ponownie od 2 do 8 października 2013 r. W tym przy-
padku pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego, aż do 
wyczerpania limitu 14 dni wynagrodzenia w bieżącym roku kalendarzowym.

NABYCIE PRAWA DO ZASIłkU CHOROBOWEGO

Podstawowym.warunkiem.nabycia.prawa.do.zasiłku.chorobo-
wego. jest. powstanie. niezdolności. do. pracy. z. powodu. choroby.
w.czasie.trwania.ubezpieczenia.chorobowego ..Jednak.może.mieć.
miejsce.sytuacja,.kiedy.niezdolność.do.pracy.powstanie.w.czasie.
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przerw.w.ubezpieczeniu.chorobowym.spowodowanych.urlopem.
bezpłatnym,. wychowawczym. albo. odbywaniem. czynnej. służby.
wojskowej.przez.żołnierza.niezawodowego ..W.czasie.tych.przerw.
pracownik.nie.podlega.ubezpieczeniu.chorobowemu,.a.zatem.nie.
nabywa.w.tym.okresie.uprawnień.do.zasiłku.chorobowego .

Jeżeli.niezdolność.do.pracy. trwa. także.po.zakończeniu.prze-
rwy.w.ubezpieczeniu.chorobowym,.zasiłek.chorobowy.przysłu-
guje.za.okres.po.tej.przerwie .

PRZYkłAD
Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 października 2011 r. 
do 30 września br. Od 10 września do 29 października 2013 r. była niezdolna 
do pracy z powodu wypadku. W okresie urlopu wychowawczego, tj. od 10 do 
30 września br. pracownica nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego. 
Prawo do wynagrodzenia chorobowego będzie jej przysługiwać za okres 
niezdolności do pracy powstałej po zakończeniu urlopu wychowawczego, tj. 
od 1 do 29 października br.

Jeżeli.pracownik.stanie.się.niezdolny.do.pracy.z.powodu.cho-
roby.przed.objęciem.go.ubezpieczeniem.chorobowym,.wówczas.
zasiłek.chorobowy.nie.będzie.przysługiwał.za.cały.okres.nieprze-
rwanej.niezdolności.do.pracy .

PRZYkłAD
Firma 25 września br. podpisała z 42-letnim pracownikiem umowę o pracę, 
zgodnie z którą miał rozpocząć pracę od 26 września br. Pracownik 25 wrze-
śnia trafił do szpitala z podejrzeniem zawału. W wyniku tego zdarzenia pracow-
nik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 25 września do 20 października 
br. Ponieważ niezdolność do pracy powstała przed objęciem go ubezpiecze-
niem chorobowym, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe 
ani zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Pracownikowi,.który.jest.objęty.ubezpieczeniem.chorobowym.
z.więcej.niż.jednego.tytułu,.w.czasie.trwania.tego.ubezpieczenia.
zasiłek.chorobowy.przysługuje.oddzielnie.z.każdego.tytułu .
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OkRES WYCZEkIWANIA NA PRAWO DO ZASIłkU 
CHOROBOWEGO

Zasiłek. chorobowy. przysługuje. ubezpieczonemu. po. okresie.
30. dni. nieprzerwanego. ubezpieczenia. chorobowego,. jeśli. pod-
lega. obowiązkowo. temu. ubezpieczeniu .. Taka. sytuacja. będzie.
dotyczyć.osób.zatrudnionych.np ..na.umowę.o.pracę ..Bez.znacze-
nia. pozostaje. rodzaj. zawartej. umowy .. Może. to. być. umowa.
o.pracę.na.okres.próbny,.na.czas.określony,.na.czas.wykonywania.
określonej.pracy.oraz.umowa.o.pracę.na.czas.nieokreślony .

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

PRZYkłAD
Pracownik (48 lat) został zatrudniony od 9 września 2013 r. Stał się nie-
zdolny do pracy z powodu choroby 26 września 2013 r. i chorował do  
13 października br. Przed rozpoczęciem zatrudnienia do 31 sierpnia br. pra-
cownik przez 5 lat podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, co udoku-
mentował w zakładzie pracy zaświadczeniem z KRUS. Ponieważ przerwa 
między obecnym a poprzednim ubezpieczeniem nie przekroczyła 30 dni, 
a łączny okres ubezpieczenia trwa co najmniej 30 dni, pracownikowi przysłu-
guje wynagrodzenie chorobowe za cały okres niezdolności do pracy.

Okres.choroby,.za.który.pracownik.nie.otrzymał.wynagrodze-
nia.chorobowego.lub.zasiłku,.gdyż.okres.ten.przypadał.w.czasie.
wyczekiwania.na.prawo.do.świadczeń.chorobowych,.jest.trakto-
wany.jak.okres.ubezpieczenia.chorobowego.i.podlega.wliczeniu.
do. 30-dniowego. okresu. wyczekiwania .. Tym. samym. pracownik.
nie.otrzyma.zasiłku.chorobowego.za.niezdolność.do.pracy,.która.
przypada.na.okres.wyczekiwania ..Jeżeli.jednak.czas.niezdolności.
do.pracy.wykracza.poza.okres.wyczekiwania,.to.za.każdy.dzień.
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choroby.przypadającej.od.31 ..dnia.podlegania.ubezpieczeniu.cho-
robowemu. pracownikowi. będzie. przysługiwać. wynagrodzenie.
chorobowe.przez.okres.14/33.dni,.a.następnie.zasiłek.chorobowy .

PRZYkłAD
Pracownica (56 lat) podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 16 września 
2013 r. Przed rozpoczęciem pracy była zarejestrowana jako osoba bezro-
botna bez prawa do zasiłku. Pracownica stała się niezdolna do pracy  
30 września i chorowała nieprzerwanie do 31 października br. Za okres od 
30 września do 15 października br. pracownica nie ma prawa do wynagro-
dzenia chorobowego, ponieważ nie posiadała wymaganego 30-dniowego 
okresu ubezpieczenia chorobowego. Pracownica ma prawo do wynagrodze-
nia chorobowego od 31. dnia podlegania temu ubezpieczeniu (okres od 30 
września do 15 października br. jest traktowany na równi z ubezpieczeniem 
chorobowym), tj. od 16 do 29 października br. (14 dni) oraz do zasiłku choro-
bowego od 30 do 31 października br.

Odrębnie. traktowane. są. przerwy. w. ubezpieczeniu. chorobo-
wym.dłuższe.niż.30-dniowe,.jeżeli.ich.powodem.są:
n  urlop.wychowawczy,
n  urlop.bezpłatny,
n  odbywanie.czynnej.służby.wojskowej.przez.żołnierza.niezawodowego .

W. tym. przypadku. okresy. ubezpieczenia. przypadające. przed.
przerwą. dolicza. się. do. okresów. ubezpieczenia. chorobowego ..
Okresu. urlopów. wychowawczego. i. bezpłatnego. nie. zalicza. się.
jednak. do. okresu. wyczekiwania. na. prawo. do. wynagrodzenia/.
/zasiłku.chorobowego .

PRAWO DO ZASIłkU CHOROBOWEGO  
BEZ OkRESU WYCZEkIWANIA

W. pewnych. przypadkach. prawo. do. wynagrodzenia. chorobo-
wego. i. zasiłku. chorobowego. przysługuje. pracownikowi. bez.
okresu.wyczekiwania,.a.więc.nawet.od.pierwszego.dnia.zatrud-
nienia ..Ma.to.miejsce.wówczas,.gdy.pracownik:
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n  jest. absolwentem. szkoły. lub. szkoły. wyższej. i. został. zatrud-
niony. 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,

n  stał. się.niezdolny.do.pracy.z.powodu.wypadku.w.drodze.do.
pracy.lub.z.pracy,

n  sprawował.mandat. posła. lub. senatora. i. podjął. pracę.w.ciągu..
90.dni.od.ukończenia.kadencji,

n  ma.co.najmniej.10-letni.okres.obowiązkowego.ubezpieczenia.
chorobowego .

Tabela.
Okresy uwzględniane w 10-letnim okresie ubezpieczenia
Do tego okresu wlicza się: Do tego okresu nie wlicza się:
okresy podlegania obowiązkowemu 
ubezpieczeniu chorobowemu niezależnie 
od długości przerw między poszczegól-
nymi okresami,

urlopu wychowawczego,

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

urlopu bezpłatnego,
pobierania zasiłku chorobowego, 
świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego przysługujących po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia,
pozostawania w rejestrze bezrobotnych 
(bez względu na to, czy taka osoba miała 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych).

Do.okresu.10.lat.ubezpieczenia.wlicza.się.poprzednie.okresy,.
bez.względu.na.długość.przerw.między.nimi .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 18 września 2013 r. chorował od 24 września do 
8 października. Do 30 czerwca br. był zatrudniony u innego pracodawcy, 
u którego przepracował 12 lat. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał 
w tym roku kalendarzowym 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego. 
Ponieważ pracownik posiada 12-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia 
chorobowego z tytułu pracy u poprzedniego pracodawcy, okres wyczekiwa-
nia na świadczenie chorobowe nie jest wymagany. Przerwa między okresami 
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zatrudnienia dłuższa niż 30 dni nie wpływa na nabycie prawa do świadczeń 
chorobowych u kolejnego pracodawcy. Pracownik ma prawo do zasiłku cho-
robowego od pierwszego dnia zatrudnienia, zatem zasiłek chorobowy przy-
sługuje mu od 24 września do 8 października br.

BRAk PRAWA DO ZASIłkU CHOROBOWEGO

Zasiłek.chorobowy.nie.przysługuje.za.okresy.niezdolności.do.
pracy,.w.których.pracownik.na.podstawie.przepisów.o.wynagra-
dzaniu.zachowuje.prawo.do.wynagrodzenia ..Typowym.przykła-
dem.takiej.sytuacji.jest.okres,.w.którym.pracownik.otrzymuje.od.
pracodawcy. wynagrodzenie. za. czas. niezdolności. do. pracy ..
Dotyczy.to.też.niektórych.grup.pracowników,.które.mają.prawo.
do.wynagrodzenia.za.okres.niezdolności.do.pracy.w.czasie.trwa-
nia.zatrudnienia.na.podstawie.przepisów.szczególnych .

Zasiłek.chorobowy.nie.przysługuje.za.okresy.niezdolności.do.
pracy.przypadającej.w.czasie:
n  urlopu.bezpłatnego,
n  urlopu.wychowawczego,
n  tymczasowego.aresztowania.lub.odbywania.kary.pozbawienia.

wolności,. z. wyjątkiem. przypadków,. w. których. prawo. do.
zasiłku.wynika.z.ubezpieczenia.chorobowego.osób.wykonują-
cych.odpłatnie.pracę.na.podstawie.skierowania.do.pracy.w.cza-
sie.odbywania.kary.pozbawienia.wolności. lub.tymczasowego.
aresztowania,.gdyż.mogą.one.z.tego.tytułu.dobrowolnie.przy-
stąpić.do.ubezpieczenia.chorobowego .
Na.równi.z.niezdolnością.do.pracy.z.powodu.choroby.traktuje.

się.niemożność.wykonywania.pracy.w.wyniku.decyzji.o.zwalcza-
niu.chorób.zakaźnych.wydanej.przez.właściwy.albo.uprawniony.
organ .. Pracownik. podejrzany. o. nosicielstwo. zarazków. choroby.
zakaźnej. ma. obowiązek. podjąć. inną. pracę,. proponowaną. przez.
pracodawcę,.odpowiadającą.jego.kwalifikacjom.zawodowym.lub.
pracę,. którą. może. wykonywać. po. uprzednim. przeszkoleniu ..
Odmowa. przyjęcia. takiej. pracy. przez. pracownika. skutkuje.
odmową. prawa. do. zasiłku. chorobowego .. Zasiłek. chorobowy.
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przysługuje.pracownikowi.dopiero.wówczas,.gdy.pracodawca.nie.
ma.możliwości.przesunięcia.go.do.innej.pracy ..Ustalenie.upraw-
nień. do. zasiłku. następuje. na. podstawie. decyzji. wydanej. przez.
właściwy.organ.lub.podmiot.zgodnie.z.przepisami.o.chorobach.
zakaźnych.i.zakażeniach .

Pracownik.traci.prawo.do.zasiłku.chorobowego.za.cały.okres.
trwania. niezdolności. do.pracy.orzeczonej. nawet. kilkoma.kolej-
nymi.zaświadczeniami.lekarskimi,.jeśli.niezdolność.do.pracy.jest.
efektem. popełnienia. przez. niego. umyślnego. przestępstwa. lub.
wykroczenia .. Okoliczności. te. są. ustalane. na. podstawie. prawo-
mocnego.orzeczenia.sądu .

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

PRZYkłAD
Pracownik nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 10 lipca 
2013 r. Przedłożył kolejne zwolnienie lekarskie od 18 do 30 września br. 
W zaświadczeniu ZUS ZLA jest wpisany kod C. Ponieważ niezdolność do 
pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (kod C), pracownik nie ma 
prawa do zasiłku chorobowego od 18 do 22 września br., tj. za okres 5 pierw-
szych dni niezdolności do pracy orzeczonej w tym zaświadczeniu.

Pracownik.straci.prawo.do.zasiłku.chorobowego.za.cały.okres.
objęty.zaświadczeniem.w.przypadku,.gdy.–.korzystając.ze.zwol-
nienia.lekarskiego.–.wykonuje.w.tym.okresie.pracę.zarobkową.lub.
wykorzystuje. zwolnienie. lekarskie. w. sposób. niezgodny. z. jego.
celem ..Pracownik,.który.jest.niezdolny.do.pracy,.nie.może.w.tym.
czasie. wykonywać. żadnej. pracy. zarobkowej .. Ponadto. podczas..
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choroby.pracownik.powinien.stosować.się.do.wskazań.lekarskich,.
wystrzegać.się.wszelkich.prac.mogących.pogorszyć.stan.jego.zdro-
wia,.nie.wykorzystywać.zwolnienia.do.innych.celów.niż.leczenie .

PRZYkłAD
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 15 lipca 
2013 r. Kolejne zwolnienie lekarskie przedłożył na okres od 24 września do 
7 października br. (14 dni). W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnienia lekarskiego od pracy stwierdzono, że 30 września br. w czasie 
zwolnienia pracownik wykonywał pracę zarobkową u innego pracodawcy. 
Ustalenia te zostały zapisane w protokole z kontroli. Na tej podstawie pra-
cownik został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego za cały okres 
objęty zaświadczeniem lekarskim, tj. od 24 września do 7 października br.

Zasiłek.chorobowy.nie.przysługuje.w.sytuacji,.w.której.stwier-
dzono,. że. zaświadczenie. lekarskie. zostało. sfałszowane .. Przez.
sfałszowanie. zaświadczenia. lekarskiego. ZUS. ZLA. należy. rozu-
mieć. jego.podrobienie,. przerobienie,. a. także.wypełnienie.druku.
zaświadczenia.zaopatrzonego.w.podpis.lekarza,.niezgodnie.z.jego.
wolą ..W.takim.przypadku.pracownik.traci.prawo.do.świadczenia.
chorobowego.za.cały.okres.objęty.sfałszowanym.zwolnieniem .

OkRES ZASIłkOWY

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

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

Okresy,.za.które.przysługuje.prawo.do.wynagrodzenia.na.pod-
stawie. przepisów. o. wynagradzaniu. oraz. do. wynagrodzenia..
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przewidzianego.w.art ..92.k .p .,.należy.wliczać.do.jednego.okresu.
zasiłkowego .

PRZYkłAD
Pracownik (45 lat) przebywał na zwolnieniu lekarskim od 12 sierpnia do  
20 października 2013 r. Pracownik miał prawo do:
n  wynagrodzenia chorobowego za 33 dni – od 12 sierpnia do 13 września 

br.,
n  zasiłku chorobowego za pozostały okres, tj. od 14 września do 20 paź-

dziernika br. (37 dni).
Łącznie pracownik wykorzystał 70 dni okresu zasiłkowego (33 dni + 37 dni).

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

PRZYkłAD
Pracownica (21 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby 
w okresach od 16 do 20 września 2013 r. (5 dni) i od 21 do 29 września (9 
dni) z powodu przeziębienia oraz od 30 września do 28 października (29 dni) 
z powodu urazu dłoni.
Pracownica ma prawo do:
n  wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, tj. od 16 września do 18 paździer-

nika br.,
n  zasiłku chorobowego za 10 dni, tj. od 19 do 28 października br.
Między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie ma przerwy, dlatego wszystkie 
te okresy należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego trwającego od  
16 września, niezależnie od tego, że poszczególne okresy niezdolności do 
pracy były spowodowane różnymi chorobami. Łącznie pracownica wykorzy-
stała 43 dni okresu zasiłkowego (5 dni + 9 dni + 29 dni).

Do.tego.samego.okresu.zasiłkowego.wlicza.się.również.okresy.
poprzedniej. niezdolności. do. pracy. spowodowanej. tą. samą. cho-
robą,.jeżeli.przerwa.między.ustaniem.poprzedniej.a.powstaniem.
ponownej.niezdolności.do.pracy.nie.przekracza.60.dni ..W.takim.
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przypadku. lekarz. leczący. powinien. wpisać. w. zaświadczeniu.
lekarskim. ZUS. ZLA. kod. A .. Zamieszczenie. tego. kodu. jest.
potrzebne.do.prawidłowego.ustalenia.okresu.zasiłkowego.przez.
płatnika.zasiłku,.ponieważ.w.zwolnieniu.lekarskim,.które.otrzy-
muje.płatnik,.nie.zamieszcza.się.numeru.statystycznego.choroby ..
Dlatego. zamiast. tego. numeru. lekarz. powinien. wpisać. kod. A,.
który.jest.informacją.dla.płatnika,.że.niezdolność.do.pracy.orze-
czona.w.tym.zaświadczeniu.jest.spowodowana.tą.samą.chorobą,.
która.była.przyczyną.niezdolności.do.pracy.przed.przerwą.nie-
przekraczającą.60.dni .

PRZYkłAD
Pracownik (53 lata) był niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 29 
sierpnia 2013 r. i z tego tytułu nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego 
od 2 do 15 sierpnia (14 dni) oraz do zasiłku chorobowego od 16 do 29 sierp-
nia (14 dni). Pracownik ponownie zachorował i przedłożył zwolnienie lekar-
skie na okres 20 dni od 26 września do 15 października br. W zwolnieniu 
lekarskim lekarz wpisał kod A.
Oznacza to, że niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, 
która była przyczyną poprzedniej niezdolności do pracy. Przerwa w niezdol-
ności do pracy nie przekraczała 60 dni, dlatego niezdolność powstałą po 
przerwie należało wliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Pracownik wyko-
rzystał łącznie 48 dni okresu zasiłkowego (28 dni + 20 dni).

Do.okresu.zasiłkowego.należy.również.wliczać.okresy.niezdol-
ności.do.pracy,.za.które.pracownik.nie.ma.prawa.do.świadczeń.
przez.cały.okres.lub.część.okresu.z.powodu:
n  odsunięcia. od. pracy. z. powodu. podejrzenia. o. nosicielstwo.

zarazków.choroby.zakaźnej,.jeżeli.pracownik.nie.podjął.propo-
nowanej. mu. przez. pracodawcę. innej. pracy. niezabronionej.
takim.osobom,

n  niezdolności. do. pracy. spowodowanej. w. wyniku. umyślnego.
przestępstwa.lub.wykroczenia.popełnionego.przez.ubezpieczo-
nego,.stwierdzonego.prawomocnym.orzeczeniem.sądu,

n  niezdolności.do.pracy.spowodowanej.nadużyciem.alkoholu,
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n  wykonywania.pracy.zarobkowej.w.okresie.orzeczonej.niezdol-
ności.do.pracy.lub.wykorzystywaniem.zwolnienia.lekarskiego.
niezgodnie.z.jego.celem,

n  przedłożenia.sfałszowanego.zaświadczenia.lekarskiego .

PRZYkłAD
Pracownik (35 lat) przebywał za zwolnieniu lekarskim od 11 kwietnia do  
1 września 2013 r. (144 dni). Kolejne zwolnienie przedłożył na okres od 2 do 
16 września br. W dacie końcowej tego zwolnienia została dopisana cyfra 
„1”. W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego z lekarzem 
wystawiającym zaświadczenie lekarskie ustalono, że zwolnienie lekarskie 
zostało wystawione na okres od 2 do 6 września br. W wyniku sfałszowania 
przez pracownika zwolnienia lekarskiego przez dopisanie cyfry „1” w dacie 
końcowej tego zwolnienia, pracownik został pozbawiony prawa do zasiłku 
chorobowego. Okres objęty sfałszowanym zaświadczeniem lekarskim zosta-
nie wliczony do jednego okresu zasiłkowego. Łącznie pracownik wykorzystał 
149 dni okresu zasiłkowego (144 dni + 5 dni).

Okres.zasiłkowy.należy.liczyć.od.nowa.w.przypadku.wystąpie-
nia.nawet.jednodniowej.przerwy,.w.której.pracownik.był.zdolny.
do. pracy. między. poszczególnymi. okresami. niezdolności. do.
pracy.spowodowanej.różnymi.chorobami .

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

Jeżeli.płatnik.zasiłku.ma.wątpliwości,.czy.w.czasie.przerwy.
w. orzeczonej. niezdolności. do. pracy. spowodowanej. tą. samą.
chorobą,.trwającą.ponad.60.dni,.pracownik.odzyskał.zdolność.
do.pracy,.powinien.zasięgnąć.opinii.lekarza.leczącego ..Musi.to.
być. bowiem. przerwa. w. niezdolności. do. pracy,. a. nie. przerwa.
w.przedkładaniu.zwolnień.lekarskich ..W.przypadku.gdy.z.opi-
nii. lekarza. leczącego. będzie. wynikało,. że. między. okresami.
orzeczonych.niezdolności.do.pracy.ubezpieczony.nie.odzyskał.



  nr 41/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 19

zdolności. do. pracy,. nie. powstaje. prawo. do. nowego. okresu.
zasiłkowego. i. mimo. przerwy. w. zwolnieniach. wynoszącej.
ponad. 60. dni,. okresy. niezdolności. do. pracy. przypadające.
przed.przerwą.i.po.przerwie.należy.zliczyć.do.jednego.okresu.
zasiłkowego .

PRZYkłAD
Pracownik (45 lat) przebywał przez 28 dni, tj. do 26 lipca 2013 r., na nieprze-
rwanym zwolnieniu lekarskim w związku ze schorzeniem kardiologicznym. 
Pracownik ponownie zachorował 27 września 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 zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że 
pracownik w okresie przerwy w niezdolności do pracy od 27 lipca do 26 
września br. nie odzyskał zdolności do pracy. W związku z tym, mimo że 
przerwa w niezdolności do pracy wynosi ponad 60 dni, tj. 62 dni, niezdolność 
do pracy trwającą do 26 lipca br. i powstałą od 27 września br. należy zliczyć 
do jednego okresu zasiłkowego. Pracownik łącznie wykorzystał 58 dni 
okresu zasiłkowego (28 dni + 30 dni).

Jeżeli. lekarz. leczący.potwierdzi,.że.ubezpieczony.w.okre-
sie. przerwy. między. poszczególnymi. niezdolnościami. do.
pracy.był.zdolny.do.pracy,.to.wówczas.okresu.niezdolności.do.
pracy. przypadającej. przed. przerwą. nie. należy. sumować. do.
jednego.okresu.zasiłkowego.z.okresem.obecnej.niezdolności.
do. pracy .. Oznacza. to. powstanie. prawa. do. nowego. okresu.
zasiłkowego .

Jeżeli.niezdolność.do.pracy.jest.spowodowana.gruźlicą.(kod.D.
w.zaświadczeniu.lekarskim).albo.przypada.na.okres.ciąży.(kod.B.
w. zaświadczeniu. lekarskim),. zasiłek. chorobowy. przysługuje.
przez. okres. 270. dni .. W. przypadku. gdy. niezdolność. do. pracy.
pracownika. spowodowana. gruźlicą. albo. przypadająca. na. okres.
ciąży.wystąpi.bezpośrednio.po.niezdolności.do.pracy.spowodo-
wanej. innymi. przyczynami,. pracownik. nie. nabywa. prawa. do.
nowego.okresu.zasiłkowego ..Okresy.tych.niezdolności.do.pracy.
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wlicza.się.do.jednego.okresu.zasiłkowego.trwającego.nie.dłużej.
niż.270.dni .

PRZYkłAD
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28 marca do 10 września 
2013 r. (167 dni) z powodu urazu kręgosłupa. W kolejnym zwolnieniu lekar-
skim od 11 września do 10 października (30 dni) lekarz wystawiający zwol-
nienie lekarskie wpisał kod D. Ponieważ w orzeczonej niezdolności do pracy 
spowodowanej różnymi schorzeniami nie wystąpiła przerwa, a w zwolnieniu 
lekarskim od 11 września br. został umieszczony kod D (niezdolność do 
pracy spowodowana gruźlicą), pracownik ma prawo do zasiłku chorobo-
wego do wyczerpania 270 dni okresu zasiłkowego.

Do.okresu.zasiłkowego.oraz.do.okresu.14/33.dni.wynagrodze-
nia. chorobowego. nie. należy. wliczać. okresów. niezdolności. do.
pracy,.w.których.pracownik.nie.nabył.prawa.do.zasiłku.chorobo-
wego. w. związku. z. niespełnieniem. warunków,. tj .. okresów. nie-
zdolności.do.pracy.przypadających.w.okresie:
n  wyczekiwania.na.prawo.do.zasiłku.chorobowego/wynagrodze-

nia.chorobowego,
n  urlopu.bezpłatnego,
n  urlopu.wychowawczego,
n  tymczasowego.aresztowania.lub.odbywania.kary.pozbawienia.

wolności,. z. wyjątkiem. przypadków,. w. których. prawo. do.
zasiłku.wynika.z.ubezpieczenia.chorobowego.osób.wykonują-
cych.odpłatnie.pracę.na.podstawie.skierowania.do.pracy.w.cza-
sie.odbywania.kary.pozbawienia.wolności. lub.tymczasowego.
aresztowania .

WYSOkOŚĆ ZASIłkU CHOROBOWEGO

Wysokość. zasiłku. chorobowego. wynosi. 80%. wynagrodzenia.
lub. przychodu. stanowiącego. podstawę. jego. wymiaru .. Zasiłek.
chorobowy. może. również. być. wypłacony. wysokości. 70%. lub.
100%.w.zależności.od.przyczyny.niezdolności.do.pracy .
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Zasiłek chorobowy jest wypłacany 
w wysokości:

Za okres:

100% podstawy wymiaru niezdolności do pracy:
– przypadającej w czasie ciąży (również za 
okres pobytu w szpitalu),
– powstałej wskutek wypadku w drodze do 
pracy lub z pracy,
– powstałej wskutek poddania się niezbędnym 
badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów na dawców komórek tkanek i narządów 
lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, 
tkanek i narządów

80% podstawy wymiaru „zwykłej” choroby 
70% podstawy wymiaru  pobytu w szpitalu

Wynagrodzenie. chorobowe. przysługuje. w. wysokości. co. naj-
mniej. 80%. lub. 100%. podstawy. jego. wymiaru. także. za. okres.
pobytu.w.szpitalu,.ponieważ.przepisy.Kodeksu.pracy.nie.przewi-
dują.niższej.wysokości.wynagrodzenia.za.ten.czas .

W.przypadku.gdy.pracownik.w.okresie.swojej.choroby.prze-
bywa.w.innym.niż.szpital.stacjonarnym.zakładzie.opieki.zdrowot-
nej,.zasiłek.chorobowy.przysługuje.w.wysokości.80%.podstawy.
wymiaru. zasiłku .. Jeżeli. zatem.pracownik.przedłoży.zwolnienie.
lekarskie. w. związku. z. pobytem. w. sanatorium,. hospicjum. 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.choroby.wynika.z.póź-
niejszych.następstw,.które.zaistniały.w.związku.ze.stwierdzonym.
wcześniej. wypadkiem. w. drodze. do. lub. z. pracy,. zasiłek. choro-
bowy. przysługuje. w. wysokości. 100%. podstawy. wymiaru ..
Warunkiem.wypłacenia.zasiłku.chorobowego.w.wyższej.wyso-
kości. jest.udokumentowanie.związku. tej.niezdolności.do.pracy.
z. wypadkiem. dodatkowym. zaświadczeniem. wydanym. przez.
lekarza .

PRZYkłAD
Pracownik (28 lat) w czerwcu 2013 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy 
i z tego powodu przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 120 dni. Pracownik 
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przedłożył zwolnienie lekarskie od 25 sierpnia do 30 września 2013 r. oraz 
zaświadczenie lekarza leczącego stwierdzające, że ta niezdolność do pracy 
ma związek z wypadkiem, jaki miał miejsce w czerwcu 2013 r. Pracownikowi 
przysługują wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy w wysokości 
100% podstawy wymiaru.

Wysokość zasiłku chorobowego dla osób,  
które ukończyły 50 lat

Miesięczny.zasiłek.za.okres.pobytu.w.szpitalu.przypadający.od.
15 .. do. 33 .. dnia. niezdolności. do. pracy. w. roku. kalendarzowym.
w.przypadku.pracownika,.który.ukończył.50 ..rok.życia,.wynosi.
80%.podstawy.wymiaru.zasiłku ..Okres,.za.który.pracownikowi.
przysługuje.zasiłek.chorobowy.w.wyższej.wysokości.w.związku.
z.pobytem.w.szpitalu,.jest.liczony,.począwszy.od.pierwszego.dnia.
niezdolności.do.pracy.przypadającej.po.okresie.14.dni.wypłaty.
przez.pracodawcę.wynagrodzenia.za.czas.choroby .

PRZYkłAD
Pracownik w wieku 53 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby od 20 sierpnia 
do 16 października 2013 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku 
kalendarzowym, a cały okres zwolnienia przypada na pobyt w szpitalu. 
Pracownik ma prawo:
n  od 20 sierpnia do 2 września (14 dni) do wynagrodzenia chorobowego 

w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru,
n  od 3 do 21 września (19 dni) do zasiłku chorobowego w wysokości 80% 

podstawy wymiaru,
n  od 22 września do 16 października (25 dni) do zasiłku chorobowego 

w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Obniżenie zasiłku chorobowego o 25%
Obniżenie.zasiłku.chorobowego.o.25%.jest.stosowane.w.sytu-

acji.nieterminowego.dostarczenia.przez.pracownika.zaświadcze-
nia.lekarskiego.ZUS.ZLA.płatnikowi.tego.zasiłku,.tj ..pracodawcy.
albo.ZUS ..Pracownicy.powinni.dostarczać.zwolnienia. lekarskie.
płatnikowi.składek,.nawet.jeśli.zasiłek.wypłaca.im.ZUS ..Płatnik,.
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który.nie.jest.uprawniony.do.wypłaty.zasiłków,.ponieważ.według.
stanu. z. listopada. poprzedniego. roku. zgłaszał. do. ubezpieczenia.
chorobowego.nie.więcej.niż.20.ubezpieczonych,.ma.obowiązek.
niezwłocznie.przekazać.zaświadczenie.lekarskie.do.ZUS,.poda-
jąc.datę.dostarczenia.zaświadczenia.przez.ubezpieczonego.(wpi-
sując. ją. na. odwrocie. zwolnienia. i. poświadczając. ten. wpis. pie-
czątką.i.podpisem.upoważnionej.osoby) .

Przy.ustalaniu.terminu.7.dni.nie.uwzględnia.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.zwol-
nienia. przez. ubezpieczonego .. Przyjmuje. się,. że. ubezpieczony.
otrzymał.zwolnienie.w.dniu.jego.wystawienia.przez.lekarza.(data.
podana.w.pkt.22.zaświadczenia.ZUS.ZLA) .

W.przypadku.gdy.pracownik.udowodni,.że.otrzymał.zaświad-
czenie.lekarskie.po.dniu.jego.wystawienia,.liczenie.terminu.7.dni.
należy.rozpocząć.od.późniejszej.daty .

PRZYkłAD
Pracownik był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby od  
20 czerwca 2013 r. W okresie od 22 sierpnia do 14 września br. pracownik 
przebywał w sanatorium w ramach prewencji ZUS. W dniu wypisania z reha-
bilitacji leczniczej pracownik nie otrzymał zwolnienia lekarskiego. Oddział 
rehabilitacyjny przesłał mu zwolnienie lekarskie pocztą. Zostało ono wysta-
wione przez lekarza 14 września br. Pracownik dostarczył zwolnienie do 
pracodawcy 23 września br. Dodatkowo złożył pisemne wyjaśnienie, że 
zwolnienie lekarskie nie zostało mu wydane w dniu wypisania z sanatorium, 
ale otrzymał je 22 września br., co udokumentował kopertą, w której zostało 
przesłane to zwolnienie. Ponieważ pracownik prawidłowo udokumentował 
faktyczny (późniejszy) dzień otrzymania zwolnienia lekarskiego, a tym 
samym zachował 7-dniowy termin na jego dostarczenie do pracodawcy, 
zasiłek chorobowy nie zostanie obniżony o 25%.

Pracownik. nie. musi. osobiście. dostarczać. zaświadczenia.
lekarskiego.pracodawcy.(płatnikowi).czy.ZUS ..Może.je.przesłać.
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za. pośrednictwem. poczty .. Wówczas. za. datę. dostarczenia.
zaświadczenia. lekarskiego.przyjmuje. się.datę. stempla.poczto-
wego .

Jeżeli. ostatni. dzień. terminu. na. dostarczenie. zaświadczenia.
lekarskiego.przypada.na.dzień.ustawowo.wolny.od.pracy,.wów-
czas.termin.ten.upływa.następnego.dnia ..W.przypadku.gdy.pra-
cownik. dostarczy. zaświadczenie. lekarskie. 8 .. dnia. od. dnia. jego.
otrzymania,.ponieważ.7 ..dzień.przypadał.w.niedzielę.lub.święto,.
należy.uznać,. że.zaświadczenie.zostało.dostarczone.w. terminie.
i.nie.ma.podstaw.do.stosowania.sankcji.w.postaci.zmniejszenia.
zasiłku.chorobowego.o.25%.za.każdy.dzień.opóźnienia.w.złoże-
niu.zaświadczenia .

Jeżeli.koniec.7-dniowego.terminu.na.dostarczenie.zaświad-
czenia.lekarskiego.przypada.na.sobotę,.a.zaświadczenie.zosta-
nie. dostarczone. w. najbliższy. dzień. roboczy,. wówczas. należy.
uznać,. że. zaświadczenie. zostało. dostarczone. w. terminie,.
a. w. takiej. sytuacji. nie. należy. stosować. obniżenia. zasiłku.
o.25% .

W.przypadku.dostarczenia.zaświadczenia.lekarskiego.po.upły-
wie. 7. dni. od. daty. jego. otrzymania,. zasiłek. chorobowy. ulega.
obniżeniu.o.25%.za.okres.od.8 ..dnia.orzeczonej.niezdolności.do.
pracy. do. dnia,. w. którym. zaświadczenie. zostało. dostarczone.
(włącznie.z.tym.dniem) .

PRZYkłAD
Pracownica (53 lata) wykorzystała w danym roku kalendarzowym okres  
14 dni wynagrodzenia chorobowego. Pracownica 24 września br. otrzymała 
kolejne zaświadczenie ZUS ZLA w związku chorobą na okres od 24 września 
do 18 października br. Zaświadczenie to dostarczyła pracodawcy 4 paździer-
nika br. Termin, w którym powinna przekazać je płatnikowi, jest liczony od 
następnego dnia po wystawieniu zwolnienia, tj. od 25 września br. i upłynął  
1 października br. Ponieważ pracownica nie zachowała tego terminu, otrzyma 
zasiłek chorobowy obniżony o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolno-
ści do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, tj. od 1 do  
4 października br.
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Jeżeli. pracownik. dostarczy. zaświadczenie. lekarskie. później.
niż.w.ciągu.7.dni.od.daty.jego.otrzymania,.ale.za.okres.objęty.
tym. zaświadczeniem. przysługuje. mu. wynagrodzenie. choro-
bowe,.jego.wysokość.nie.ulega.obniżeniu ..Natomiast.w.sytuacji,.
gdy.zaświadczenie.lekarskie.obejmuje.okres,.za.który.pracowni-
kowi. przysługuje. wynagrodzenie. chorobowe,. a. także. zasiłek.
chorobowy,. obniżenie. o. 25%. należy. stosować. wyłącznie. do.
zasiłku.chorobowego .

Obniżenia zasiłku nie należy stosować, jeżeli 
nieterminowe dostarczenie zaświadczenia nastą-
piło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego 
i przez niego udowodnionych.

Nie.ma.możliwości.obniżenia.zasiłku.mimo.nieterminowego.
dostarczenia. zaświadczenia. lekarskiego. i. niczym. nieusprawie-
dliwionego,. jeżeli. niezdolność. do. pracy. z. powodu. choroby.
orzeczona.w.tym.zaświadczeniu.jest.krótsza.niż.8.dni .

PRZYkłAD
W 2013 r. 43-letnia pracownica wykorzystała 33 dni wynagrodzenia chorobo-
wego. 4 października br. przedłożyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby 
wystawione 24 września, na okres od 24 do 29 września br. (6 dni). Mimo że 
zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po terminie 7 dni, to nie można 
obniżyć zasiłku, ponieważ obniżenie stosuje się od 8. dnia orzeczonej nie-
zdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia, a niezdolność do pracy 
była orzeczona na okres krótszy niż 8 dni. 

W.przypadku.niezdolności.do.pracy.z.powodu.choroby.powsta-
łej. po. ustaniu. tytułu. ubezpieczenia. chorobowego,. płatnikiem.
zasiłku. jest.ZUS.właściwy.według.miejsca.zamieszkania.osoby.
występującej.z.wnioskiem.o.wypłatę.zasiłku ..W.takim.przypadku.
niezdolność. do. pracy. musi. trwać. nieprzerwanie. co. najmniej..
30.dni ..Jeżeli.niezdolność.do.pracy.zostanie.orzeczona.więcej.niż.
jednym. zaświadczeniem. lekarskim,. z. których. każde. będzie.
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wystawione.na.okres.krótszy.niż.30.dni,.a.łącznie.będą.one.obej-
mować.co.najmniej.30.dni,.ZUS.liczy.termin.7.dni.na.dostarcze-
nie.wszystkich.tych.zwolnień.od.daty.wystawienia.tego.zaświad-
czenia.lekarskiego,.z.którego.będzie.wynikało,.że.nieprzerwana.
niezdolność.do.pracy.trwa.łącznie.co.najmniej.30.dni.i.daje.prawo.
do. zasiłku .. W. przypadku. niedotrzymania. tego. terminu,. ZUS.
obniża.zasiłek.o.25%.należny.za.okres.od.8 ..dnia.niezdolności.do.
pracy.orzeczonej.tym.zaświadczeniem,.które.łącznie.z.poprzed-
nimi.zaświadczeniami.obejmuje.okres.co.najmniej.30-dniowy,.do.
dnia.dostarczenia.zaświadczeń .

PRZYkłAD
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 22 sierpnia br. Osoba ta 
zachorowała po ustaniu zatrudnienia i otrzymała:
n  28 sierpnia br. – zwolnienie lekarskie na okres od 28 sierpnia do 8 wrze-

śnia br. (12 dni),
n  9 września br. – zwolnienie na okres od 9 do 25 września br. (17 dni),
n  26 września br. – zwolnienie na okres od 26 września do 11 października 

br. (16 dni).
Wszystkie zwolnienia były pracownik przedłożył w ZUS 7 października br. 
Termin 7-dniowy, w którym pracownik miał obowiązek złożyć zwolnienia 
lekarskie w ZUS, jest liczony od następnego dnia po dacie otrzymania trze-
ciego zaświadczenia lekarskiego, tj. od 27 września br., ponieważ łącznie 
z poprzednimi zaświadczeniami niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni. Termin ten upłynął 2 października br. Wymagany termin 
na złożenie zaświadczeń lekarskich nie został dotrzymany, dlatego ZUS 
obniży wysokość zasiłku o 25% za okres od 8. dnia niezdolności do pracy, 
orzeczonej trzecim zaświadczeniem lekarskim do dnia dostarczenia zaświad-
czeń, tj. za okres od 3 do 7 października br.

DOkUMENTOWANIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Czasową. niezdolność. do. pracy. z. powodu. choroby. lub. pobyt.
w.stacjonarnym.zakładzie.opieki.zdrowotnej.potwierdza. lekarz,.
wystawiając. zaświadczenie. lekarskie. na. druku. ZUS. ZLA ..



  nr 41/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 27

Zaświadczenie.lekarskie.może.wystawić.również.lekarz.dentysta,.
starszy.felczer.lub.felczer.upoważniony.przez.ZUS .

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

Zaświadczenie. lekarskie. jest. wystawiane. na. okres. od. dnia,.
w. którym. przeprowadzono. badanie. lub. od. dnia. bezpośrednio.
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:
n  bezpośrednio.po.dniu.badania.przypadają.dni.wolne.od.pracy,
n  badanie. jest.przeprowadzone.w.okresie.wcześniej.orzeczonej.

niezdolności.do.pracy .
Jeżeli.nie.został.zachowany.termin.wystawienia.zaświadczenia.

lekarskiego.w.dniu.wypisania.pracownika.ze. szpitala,. zaświad-
czenie. to. na. jego. wniosek. może. być. wystawione. w. terminie.
późniejszym .. Wydanie. zaświadczenia. lekarskiego. stwierdzają-
cego. pobyt. w. stacjonarnym. zakładzie. opieki. zdrowotnej. ma.
bowiem. charakter. formalny. –. potwierdza. jedynie. pobyt. w. pla-
cówce .. Zaświadczenie. to,. mimo. że. zostanie. wystawione. po.
zakończeniu. pobytu. w. szpitalu,. będzie. stanowić. podstawę. do.
wypłaty.zasiłku .

W.przypadku.wystawienia.zaświadczenia.lekarskiego.za.okres.
pobytu.w.szpitalu.lub.w.stacjonarnym.zakładzie.opieki.zdrowot-
nej.w.terminie.późniejszym.niż.w.dniu.wypisania.z.tego.zakładu.
i.obejmujący.również.okres.niezdolności.do.pracy.przypadający.
po.dacie.wypisania.z.zakładu,.przy.orzekaniu.o.niezdolności.do.
pracy.przypadającej.po.wypisaniu.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 26 września do 10 października br. 
Dodatkowo lekarz orzekł niezdolność do pracy po okresie pobytu w szpitalu 
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do 13 października br. W dniu wypisania ze szpitala pracownica nie posia-
dała numeru NIP płatnika zasiłku. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA za cały 
okres od 26 września do 13 października br. lekarz leczący wystawił  
15 października br. Zaświadczenie lekarskie stanowi podstawę do wypłaty 
zasiłku chorobowego, ale tylko za okres pobytu w szpitalu, tj. od 26 września 
do 10 października br.

Często.występują.przypadki.zatrudnienia.pracownika.u.więcej.
niż.jednego.pracodawcy ..W.takiej.sytuacji,.na.wniosek.ubezpie-
czonego,. lekarz. leczący.powinien.wystawić.odpowiednią. liczbę.
zaświadczeń.na.druku.ZUS.ZLA.dla.każdego.pracodawcy ..

W.przypadku.zagubienia.zaświadczenia. lekarskiego,.wypłaty.
zasiłku.chorobowego.dokonuje.się.na.podstawie:
n  wypisu. z. kopii. zaświadczenia. o. czasowej. niezdolności. do.

pracy.lub
n  kserokopii.zaświadczenia.lekarskiego .

W. takiej. sytuacji.pracownik.powinien.zgłosić. się.do. lekarza,.
który. wydał. zagubione. zaświadczenie,. w. celu. sporządzenia.
wypisu. z. kopii. zaświadczenia. lub. wydania. kserokopii. tego.
zaświadczenia.poświadczonej.przez.lekarza ..Kserokopia.zaświad-
czenia. ZUS. ZLA. nie. może. zawierać. numeru. statystycznego.
choroby. będącej. przyczyną. niezdolności. do. pracy .. Jest. on.
bowiem.objęty.tajemnicą.i.nie.powinien.być.podawany.do.wiado-
mości.płatnika.składek .

W. związku. z. ochroną. danych. osobowych. pierwsza. kopia.
formularza. ZUS. ZLA,. którą. otrzymuje. płatnik. zasiłku,. aby.
dokonać.wypłaty.zasiłku.chorobowego,.nie.zawiera.oznacze-
nia. jednostki. chorobowej .. Do. celów. prawidłowego. ustalenia.
okresu. wypłaty. zasiłku. chorobowego. oraz. naliczenia. zasiłku.
w.prawidłowej.wysokości.służą.kody. literowe ..W.tej.sytuacji.
kod. lub. jego. brak. stanowią. wskazówkę. dla. wypłacających.
świadczenie. dotyczącą. sposobu. naliczania. okresu. zasiłko-
wego,.czyli.okresu.uprawniającego.pracownika.do.pobierania.
świadczeń.z.ubezpieczenia.chorobowego.oraz.wysokości.tych.
świadczeń .
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Kody literowe wpisywane w zaświadczeniu lekarskim oznaczają:

n  kod A – niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, 
spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy 
przed przerwą (kod ten jest niezbędny do prawidłowego zliczania okresu wypłaty 
zasiłku chorobowego, do okresu zasiłkowego wlicza się bowiem okresy po-
przedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa 
między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie 
przekracza 60 dni),

n  kod B – niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży,

n  kod C – niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,

n  kod D – niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,

n  kod E – niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną albo inną, której 
okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni.

Na.pisemny.wniosek.pracownika.w.zaświadczeniu.lekarskim.nie.
umieszcza.się.kodów.B.i.D .

ZASIłEk CHOROBOWY PO USTANIU 
ZATRUDNIENIA

Zasiłek. chorobowy. przysługuje. nie. tylko. w. czasie. trwania.
ubezpieczenia. chorobowego,. ale. także. po. jego. ustaniu,. jeśli. są.
spełnione. warunki. wymagane. w. ustawie. zasiłkowej. (ustawa..
z.25.czerwca.1999.r ..o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpiecze-
nia. społecznego. w. razie. choroby. i. macierzyństwa. –. j .t .. DzU.
z.2010.r ..nr.77,.poz ..51,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..996,.dalej.
ustawa.zasiłkowa) .

Prawo.do.zasiłku.chorobowego.po.ustaniu.ubezpieczenia.cho-
robowego.można.nabyć.w.dwóch.sytuacjach,.gdy:
n  niezdolność.do.pracy.powstanie.podczas.zatrudnienia.i.trwa.po.

ustaniu.stosunku.pracy,
n  niezdolność.do.pracy.powstanie.już.po.rozwiązaniu.umowy .

Choroba rozpoczęta w trakcie zatrudnienia
Prawo. do. zasiłku. chorobowego. przysługuje,. gdy. niezdolność.

do. pracy. z. powodu. choroby. powstała. w. czasie. ubezpieczenia.
i.trwa.nieprzerwanie.po.jego.ustaniu ..Za.okres.po.ustaniu.ubez-
pieczenia.chorobowego.ustala.i.zasiłek.ten.wypłaca.oddział.ZUS,.
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właściwy. według. miejsca. zamieszkania. osoby. uprawnionej. do.
zasiłku .

Jeżeli. zatem. pracownik. zachoruje. w. czasie. trwania. stosunku.
pracy.i.choruje.bez.przerwy.po.jego.rozwiązaniu,.wówczas.praco-
dawca,.który.jest.płatnikiem.świadczeń.z.ubezpieczenia.chorobo-
wego,. wypłaca. pracownikowi. należne. świadczenie. –. wynagro-
dzenie.za.czas.choroby.albo.zasiłek.chorobowy.do.dnia.rozwiąza-
nia.umowy.o.pracę.włącznie ..W.celu.kontynuacji.wypłaty.zasiłku.
chorobowego,.pracodawca.po.zakończeniu.wypłaty.przysługują-
cego. świadczenia. przekazuje. dokumentację. do. oddziału. ZUS.
właściwego.według.miejsca.zamieszkania.pracownika .

Pracownik.ma.prawo.do.zasiłku.chorobowego.po.ustaniu.ubez-
pieczenia,.nawet. jeśli.w.danym.roku.kalendarzowym.nie.otrzy-
mał.wynagrodzenia.za.okres.niezdolności.do.pracy.spowodowa-
nej.chorobą.bądź.nie.wykorzystał.limitu.wypłaty.wynagrodzenia.
chorobowego .

PRZYkłAD
Pracownik w wieku 25 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby od  
26 września do 20 października 2013 r. Jest to jego pierwsza choroba w tym 
roku. Umowa o pracę została rozwiązana 30 września. W czasie trwania 
zatrudnienia, tj. za okres od 26 do 30 września br. (5 dni) pracownik miał 
prawo do wynagrodzenia chorobowego. Wypłatę zasiłku chorobowego za 
okres po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca musi przekazać do ZUS 
według miejsca zamieszkania pracownika. Mimo że pracownik wykorzystał 
tylko 5 dni wynagrodzenia za czas choroby, ma prawo do zasiłku chorobo-
wego od pierwszego dnia po ustaniu zatrudnienia.

Pracownik.ma.prawo.do.zasiłku.chorobowego.po.ustaniu.tytułu.
ubezpieczenia.chorobowego.także.wówczas,.gdy.niezdolność.do.
pracy.powstanie.w.czasie.przerwy.w.ubezpieczeniu,.tj ..w.czasie.
urlopu. bezpłatnego,. urlopu. wychowawczego. lub. odbywania.
czynnej. służby. wojskowej. przez. żołnierza. niezawodowego,. gdy.
równocześnie.z.zakończeniem.przerwy.w.ubezpieczeniu.ustanie.
tytuł.do.ubezpieczenia .
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Choroba rozpoczęta po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek. chorobowy. przysługuje. również. wtedy,. gdy. niezdol-

ność.do.pracy.powstanie.po.ustaniu.zatrudnienia .. Jednak.wów-
czas.warunkiem.otrzymania.zasiłku.jest.powstanie.niezdolności.
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 19 września br. Osoba ta stała 
się niezdolna do pracy z powodu choroby po ustaniu zatrudnienia od 24 do 
29 września br. (6 dni), od 1 do 16 października (16 dni) i od 17 października 
do 2 listopada br. (17 dni). Pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego 
po ustaniu zatrudnienia za okres od 24 do 29 września (6 dni), ponieważ 
niezdolność do pracy, mimo że powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnie-
nia, nie trwała bez przerwy co najmniej 30 dni. Osoba ta będzie miała prawo 
do zasiłku chorobowego za okres od 1 do 16 października i od 17 paździer-
nika do 2 listopada, ponieważ niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni 
od ustania zatrudnienia i trwała bez przerwy co najmniej 30 dni (16 dni + 17 
dni = 33 dni).

O. przyznanie. zasiłku. chorobowego. po. ustaniu. zatrudnienia.
może. wystąpić. także. osoba,. która. stała. się. niezdolna. do. pracy.
z.powodu.choroby.nie.później.niż.w.ciągu.3.miesięcy.od.ustania.
tytułu.do.ubezpieczenia.chorobowego ..Dotyczy.to.jednak.choroby.
zakaźnej,.której.okres.wylęgania.jest.dłuższy.niż.14.dni,.lub.innej.
choroby,.której.objawy.chorobowe.ujawniają.się.po.okresie.dłuż-
szym.niż.14.dni.od.początku.choroby ..W.tym.przypadku.niezdol-
ność.do.pracy.z.powodu.choroby.musi.trwać.także.nieprzerwanie.
przez.co.najmniej.30.dni ..W.zaświadczeniu.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.ubezpieczenia.chorobowego.zasi-
łek.chorobowy.nie.przysługuje.osobie,.która:
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n  ma.ustalone.prawo.do.emerytury.lub.renty.z.tytułu.niezdolno-
ści.do.pracy.(zasada.ta.nie.ma.zastosowania.do.osób.niezdol-
nych.do.pracy.i.uprawnionych.do.renty.wypłacanej.na.podsta-
wie.przepisów.prawa.cywilnego,.np ..do.renty.wyrównawczej,.
renty.socjalnej),.

n  jest.uprawniona.do.zasiłku.dla.bezrobotnych,.zasiłku.przedeme-.
rytalnego.lub.świadczenia.przedemerytalnego,.lub.nauczyciel-
skiego.świadczenia.kompensacyjnego,

n  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.przysługuje. za.okres.nie-

zdolności. do. pracy. przypadającej. po. ustaniu. stosunku. pracy.
(powstałej.zarówno.w.czasie.jego.trwania,.jak.i.po.ustaniu),.rów-
nież.wtedy,.gdy.po.ustaniu.ubezpieczenia.kontynuowana.jest.lub.
została.podjęta.działalność.zarobkowa.stanowiąca.tytuł.do.obję-
cia. 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 .

Pracownik,.który.był.zatrudniony.na.podstawie.więcej.niż.jed-
nej.umowy.o.pracę,.a.jedna.z.umów.o.pracę.zakończyła.się,.nie.
traci.uprawnień.do.zasiłku.chorobowego.za.okres.niezdolności.do.
pracy. z.powodu.choroby.przypadającej. po.ustaniu. zatrudnienia.
–.zarówno.gdy.niezdolność.do.pracy.powstała.w.czasie.zatrud-
nienia,.jak.i.po.jego.ustaniu ..W.takim.przypadku.uznaje.się,.że.
nie.ustał.tytuł.do.ubezpieczenia.chorobowego .

PRZYkłAD
Pracownik był zatrudniony u dwóch pracodawców na podstawie umowy 
o pracę. Jedno zatrudnienie ustało 30 września 2013 r. Pracownik wykorzy-
stał w tym roku przysługujące mu 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobo-
wego. Pracownik chorował od 10 września do 20 października br. Za okres 
tej niezdolności do pracy nabył prawo do:
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n  zasiłku chorobowego od 10 do 30 września br. u dwóch pracodawców,
n  zasiłku chorobowego od 1 do 20 października br. z tytułu zatrudnienia, 

które trwa nadal,
n  zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, płatnego przez ZUS, od 

1 do 20 października br.

Jeżeli. pracownik,. który. podjął. dodatkowe. zatrudnienie.
w. czasie. urlopu. bezpłatnego. udzielonego. u. jednego. praco-
dawcy. i. zatrudnienie. to. trwało. do. końca. urlopu. bezpłatnego.
udzielonego.przez.tego.pracodawcę,.stał.się.w.tym.czasie.nie-
zdolny.do.pracy.z.powodu.choroby,.to.po.ustaniu.dodatkowego.
zatrudnienia.ma.prawo.do.zasiłku.chorobowego.tylko.z.tytułu.
zatrudnienia.u.pracodawcy,.który.udzielił.mu.urlopu.bezpłat-
nego .

PRZYkłAD
Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 czerwca do 30 września r. 
W okresie tego urlopu pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie u innego 
pracodawcy od 3 czerwca do 30 września br. Od 25 września do 25 paździer-
nika br. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Ma on prawo do 
zasiłku chorobowego od 25 do 30 września br. z tytułu dodatkowego zatrudnie-
nia, które podjął u innego pracodawcy. Za okres od 1 do 25 października br. 
zasiłek chorobowy przysługuje wyłącznie z tytułu zatrudnienia u pierwszego 
pracodawcy.

W.przypadku.gdy.dodatkowe.zatrudnienie.podjęte.u.innego.
pracodawcy,. w. czasie. urlopu. bezpłatnego. udzielonego. przez.
pierwszego. pracodawcę,. ustało. przed. zakończeniem. tego.
urlopu,. a. pracownik. jest. niezdolny. do. pracy. po. ustaniu. tego.
dodatkowego.zatrudnienia,.przysługuje.mu.zasiłek.chorobowy.
po.ustaniu.zatrudnienia,.nie.dłużej. jednak.niż.do.dnia.zakoń-
czenia.urlopu.bezpłatnego ..Po.zakończeniu.urlopu.bezpłatnego.
zasiłek.chorobowy.przysługuje.wyłącznie.z.tytułu.zatrudnienia.
u.pierwszego.pracodawcy,.tj ..u.tego,.który.udzielił.urlopu.bez-
płatnego .
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PRZYkłAD
Pracownik w czasie udzielonego urlopu bezpłatnego na okres od 1 lipca do  
9 października 2013 r. podjął dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy 
w okresie od 1 sierpnia do 11 września br. Pracownik ten w okresie od  
2 września do 13 października br. był niezdolny do pracy z powodu choroby, 
ma on prawo do zasiłku chorobowego:
n  od 2 do 11 września br. w czasie dodatkowego zatrudnienia,
n  od 12 do 9 października br. po ustaniu dodatkowego zatrudnienia,
n  od 10 do 13 października br. wyłącznie u pierwszego pracodawcy.

Prawo.do.zasiłku.po.ustaniu.zatrudnienia.nie.przysługuje.oso-
bie,. która. nie. nabyła. prawa. do. zasiłku. w. czasie. ubezpieczenia.
z.powodu.nieprzepracowania.okresu.wyczekiwania.na.prawo.do.
zasiłku. chorobowego .. Jeżeli. bowiem. ubezpieczony. w. czasie.
trwania. stosunku. pracy. nie. spełnił. warunku. przepracowania.
wymaganego.okresu.do.nabycia.prawa.do.zasiłku.chorobowego.
(w.przypadku.pracowników.30.dni),.nie.ma.podstaw,.aby.mógł.
nabyć.prawo.do.tego.zasiłku.po.ustaniu.stosunku.pracy .

Zasiłek.chorobowy.nie.przysługuje.także.za.okres.niezdolności.
do. pracy. po. ustaniu. tytułu. ubezpieczenia. chorobowego,. jeżeli.
ubezpieczenie.to.ustało.po.wyczerpaniu.prawa.do.zasiłku,.tj ..po.
wyczerpaniu.182.dni,.a.jeżeli.niezdolność.do.pracy.została.spo-
wodowana.gruźlicą.lub.przypadała.w.okresie.ciąży,.po.wyczerpa-
niu.270.dni .

USTALANIE PODSTAWY WYMIARU ZASIłkU 
CHOROBOWEGO

Podstawę.wymiaru.zasiłku.chorobowego.stanowi.wynagrodze-
nie.wypłacone.pracownikowi.u.pracodawcy,. u.którego.przysłu-
guje.zasiłek.chorobowy ..Za.wynagrodzenie.uwzględniane.w.pod-
stawie. wymiaru. zasiłku. chorobowego. uważa. się. przychód. pra-
cownika,.stanowiący.podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.
społeczne,. finansowanych. ze. środków. pracownika. (łącznie.
składki.wynoszą.13,71%) .
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Podstawę.wymiaru.zasiłku.chorobowego.przysługującego.pra-
cownikowi.stanowi.przeciętne.miesięczne.wynagrodzenie.wypła-
cone.mu.za.okres.12.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzających.
miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy .

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według 
zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego.

Jeżeli. niezdolność. do. pracy. powstała. przed. upływem.
12.miesięcy.kalendarzowych.zatrudnienia,.podstawę.wymiaru.
zasiłku. chorobowego. należy. ustalić. z. faktycznego. okresu.
zatrudnienia .. W. takim. przypadku. podstawę. stanowi. prze-
ciętne.miesięczne.wynagrodzenie.za.pełne.kalendarzowe.mie-
siące.zatrudnienia .

Do. ustalenia. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego. przyj-
muje. się. wynagrodzenie. uzyskane. przez. pracownika. u. płatnika.
składek.w.okresie.nieprzerwanego.ubezpieczenia.chorobowego,.
z. tytułu. którego. przysługuje. zasiłek. chorobowy .. Przy. ustalaniu.
podstawy. wymiaru. zasiłku. przysługującego. pracownikowi.
zatrudnionemu.u.tego.samego.pracodawcy.na.podstawie.kolejno.
po.sobie.następujących.umów.o.pracę.wynagrodzenie.wypłacone.
z.tytułu.tych.umów.należy.zsumować ..Nie.traktuje.się.jako.prze-
rwy.w.ubezpieczeniu.przerwy.przypadającej.na.dzień.ustawowo.
wolny.od.pracy .

PRZYkłAD
Pracownik był zatrudniony od 1 lutego do 31 sierpnia 2013 r. Od 2 września 
br. (1 września br. przypadał w niedzielę) podpisał z tym samym pracodawcą 
kolejną umowę o pracę. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby 2 października br. i nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące zatrud-
nienia u tego samego pracodawcy, z dwóch kolejnych umów o pracę, tj. za 
okres od lutego do września br.
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W.przypadku.gdy.nastąpi.zmiana.płatnika.składek,.nawet.bez.
dnia.przerwy,.podstawę.wymiaru. zasiłku. chorobowego. stanowi.
wynagrodzenie.uzyskane.u.aktualnego.płatnika .

W.razie.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.innego.pra-
codawcę. na. podstawie. art .. 231. k .p .. nowy. pracodawca. staje. się.
z. mocy. prawa. stroną. w. dotychczasowych. stosunkach. pracy ..
W. takiej. sytuacji. ma. miejsce. kontynuacja. dotychczasowego.
zatrudnienia. pracownika,. a. nie. nawiązanie. nowego. stosunku.
pracy .. Podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego. pracownika,.
który. stanie. się. niezdolny. do. pracy. w. okresie. zatrudnienia.
u. obecnego. pracodawcy,. a. więc. po. przejęciu. zakładu. pracy,.
będzie.stanowić.wynagrodzenie.uzyskane.zarówno.u.aktualnego,.
jak.i.u.poprzedniego.pracodawcy .

Podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego. za. jeden. dzień. nie-
zdolności.do.pracy,.tj ..stawkę.dzienną.zasiłku,.stanowi.1/30.część.
wynagrodzenia.stanowiącego.podstawę.wymiaru.zasiłku .

Wynagrodzenie przestojowe
W. podstawie. wymiaru. zasiłku. chorobowego. należy. również.

uwzględnić. dni,. w. których. pracownik. był. nieobecny. w. pracy.
z.powodu.przestoju.w.zakładzie.pracy ..Za.czas.niewykonywania.
pracy,. jeżeli. pracownik. był. gotów. do. jej. podjęcia,. przysługuje.
wynagrodzenie. za. przestój. w. wysokości. 60%. wynagrodzenia.
(art ..81.k .p .) ..Wynagrodzenie.to.nie.może.być.niższe.od.wysokości.
minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę .. Wynagrodzenie. przesto-
jowe.jest.traktowane.na.równi.z.dniami.przepracowanymi ..W.tym.
okresie.pracownicy.zachowują.bowiem.prawo.do.wynagrodzenia,.
od.którego.odprowadzane.są.składki.na.ubezpieczenia.społeczne .

Do.celów.zasiłkowych.okres.wypłaty.wynagrodzenia.za.czas.
przestoju. jest. traktowany. na. równi. z. okresem. wykonywania.
pracy ..W.podstawie.wymiaru.zasiłku.chorobowego.wynagrodze-
nie. przestojowe. należy. potraktować. jak. wynagrodzenie. za. czas.
przepracowany ..Oznacza.to,.że.nie.należy.uzupełniać.wysokości.
wynagrodzenia. za. miesiąc,. w. którym. z. powodu. przestoju. pra-
cownik.otrzymał.niższe.wynagrodzenie .
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Jeżeli. w. okresie,. za. który. wynagrodzenie. przyjmuje. się. do.
ustalenia. podstawy. wymiaru. zasiłku,. pracownik. nie. osiągnął.
wynagrodzenia.lub.osiągnął.niższe.wynagrodzenie.wskutek.nie-
obecności. w. pracy. z. przyczyn. usprawiedliwionych,. to. do. pod-
stawy.wymiaru.zasiłku.należy.przyjąć.wynagrodzenie.po.uzupeł-
nieniu .

PRZYkłAD
Pracownik, który jest zatrudniony w firmie od 4 lat, otrzymuje wynagrodzenie 
zmienne. Przyjmijmy, że przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie od  
24 października do 7 listopada 2013 r. W maju i czerwcu br. z winy zakładu 
pracownik miał przestój i za ten czas otrzymał wynagrodzenie przestojowe – 
w maju br. za 11 dni, natomiast w czerwcu za cały miesiąc. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie za okres od października 2012 r. do września 2013 r. W maju br. pra-
cownik powinien przepracować 20 dni, z czego przepracował 4 dni, za 11 dni 
otrzymał wynagrodzenie przestojowe. W pozostałych dniach maja był nie-
obecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, dlatego w tym miesiącu zsu-
mowane wynagrodzenie (tj. za pracę wykonaną i wynagrodzenie przestojowe) 
należy podzielić przez liczbę dni, za które zostało wypłacone, a następnie 
pomnożyć przez liczbę dni, które w maju były dla pracownika dniami pracy 
 (20 dni). Za czerwiec br. wynagrodzenie przestojowe należy przyjąć w kwocie 
faktycznie wypłaconej, ponieważ zostało ono wypłacone za cały przepraco-
wany miesiąc.

Krótki okres zatrudnienia a podstawa wymiaru zasiłku
Jeżeli.w.pierwszym.miesiącu.zatrudnienia.pracownik.przepra-

cował. wszystkie. dni. robocze. w. związku. z. podjęciem. pracy. od.
pierwszego.dnia.roboczego.w.tym.miesiącu,.to.wynagrodzenie.za.
taki. miesiąc. podlega. uwzględnieniu. w. podstawie. wymiaru.
zasiłku .

PRZYkłAD
Pracownik został zatrudniony od 2 kwietnia 2013 r. (1 kwietnia przypadał na 
niedzielę). Stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 27 września br. 
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i nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. Przy ustalaniu podstawy 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie za 
okres od kwietnia do sierpnia br. Wynagrodzenie za kwiecień jest uwzględ-
niane w podstawie wymiaru, ponieważ kwiecień jest pełnym kalendarzowym 
miesiącem zatrudnienia, w którym pracownik przepracował wszystkie dni 
robocze obowiązujące w tym miesiącu.

W. sytuacji. gdy. pracownik. został. zatrudniony. w. trakcie. mie-
siąca.i.zachoruje.w.drugim.miesiącu.zatrudnienia,.do.podstawy.
wymiaru.zasiłku.chorobowego.nie.można.przyjąć.wynagrodzenia.
za. pierwszy. miesiąc. pracy,. ponieważ. nie. jest. to. pełny. miesiąc.
kalendarzowy. ubezpieczenia .. Wówczas. do. podstawy. wymiaru.
zasiłku. należy. przyjąć. wynagrodzenie. za. drugi. miesiąc. (pełny.
kalendarzowy.miesiąc.zatrudnienia),.czyli.za.miesiąc,.w.którym.
powstała.niezdolność.do.pracy .

Choroba. pracownika,. która. powstała. przed. upływem. pierw-
szego.kalendarzowego.miesiąca.zatrudnienia,.powoduje.koniecz-
ność.przyjęcia.do.podstawy.wymiaru.zasiłku.wynagrodzenia.za.
ten.miesiąc.uzupełnionego.do.kwoty,.jaką.pracownik.osiągnąłby,.
gdyby.przepracował.pełny.miesiąc.kalendarzowy .

W.tym.przypadku.podstawę.wymiaru.zasiłku.stanowi:
n. .wynagrodzenie. miesięczne. określone. w. umowie. o. pracę. lub.

w.innym.akcie,.na.podstawie.którego.powstał.stosunek.pracy.–.
jeżeli.wynagrodzenie.przysługuje.w.stałej.miesięcznej.wysokości,

n. .wynagrodzenie.miesięczne.obliczone.przez.podzielenie.wyna-
grodzenia. osiągniętego. za. przepracowane. dni. robocze. przez.
liczbę. dni. przepracowanych. i. pomnożenie. przez. liczbę. dni,.
które. ubezpieczony. będący. pracownikiem. był. zobowiązany.
przepracować. w. tym. miesiącu,. jeżeli. przepracował. choćby..
1.dzień.–.gdy.mamy.do.czynienia.z.wynagrodzeniem.zmiennym,.
a.pracownik.osiągnął.wynagrodzenie.za.przepracowane.dni,

n. .kwota. zmiennych. składników. wynagrodzenia. w. przeciętnej.
miesięcznej. wysokości,. wypłacona. za. miesiąc,. w. którym.
powstała.niezdolność.do.pracy,.pracownikom.zatrudnionym.na.
takim.samym.lub.podobnym.stanowisku.pracy.u.pracodawcy,.
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u.którego.przysługuje.zasiłek.chorobowy.–.gdy.mamy.do.czy-
nienia.z.wynagrodzeniem.zmiennym,.a.pracownik.nie.osiągnął.
w.danym.miesiącu.żadnego.wynagrodzenia .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 1 września 2013 r. zachorował 12 września. 
Wynagrodzenie otrzymuje w stałej miesięcznej wysokości 2800 zł. 
Bezpośrednio przed podjęciem tego zatrudnienia był zatrudniony u innego 
pracodawcy przez 5 lat, u którego wykorzystał w 2013 r. 33 dni zwolnienia 
lekarskiego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowiło 
wynagrodzenie za wrzesień br. przyjęte w wysokości określonej w umowie 
o pracę, tj. 2800 zł.

Uzupełnianie wynagrodzenia
W. przypadku. gdy. w. okresie,. za. który. wynagrodzenie. przyj-

muje.się.do.ustalenia.podstawy.wymiaru.zasiłku,.pracownik.nie.
osiągnął. wynagrodzenia. lub. osiągnął. niższe. wynagrodzenie.
wskutek.nieobecności.w.pracy.z.przyczyn.usprawiedliwionych,.to.
do. podstawy. wymiaru. zasiłku. przyjmuje. się. wynagrodzenie. za.
ten. miesiąc. uzupełnione. do. kwoty,. jaką. pracownik. osiągnąłby,.
gdyby.przepracował.pełny.miesiąc.kalendarzowy .

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

Jeżeli. w. okresie,. z. którego. wynagrodzenie. uwzględniamy.
w.podstawie.wymiaru.zasiłku,.pracownik.był.nieobecny.w.pracy.
z. przyczyn. usprawiedliwionych,. to. przy. ustalaniu. podstawy.
wymiaru.zasiłku.chorobowego:
n. .wyłącza.się.wynagrodzenie.za.miesiące,.w.których.pracownik.

przepracował. mniej. niż. połowę. obowiązującego. go. czasu.
pracy,

n. .przyjmuje. się,. po. uzupełnieniu,. wynagrodzenie. z. miesięcy,.
w.których.pracownik.przepracował.co.najmniej.połowę.obo-
wiązującego.go.czasu.pracy .
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PRZYkłAD
Pracownica zatrudniona w zakładzie od 7 lat przebywa na zwolnieniu lekarskim od 
10 października br. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
przysługującego pracownicy należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone jej za okres od października 2012 r. do września 2013 r. Od 24 sierpnia 
2012 r. do 7 lutego 2013 r. pracownica była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego 
i zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Za 10 dni 
marca otrzymała zasiłek opiekuńczy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodze-
nia za czas choroby przysługującego pracownicy od 10 października br. należy 
wyłączyć wynagrodzenie za: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2012 r. oraz 
styczeń 2013 r., ponieważ pracownica w tych miesiącach nie wykonywała pracy. 
Należy przyjąć wynagrodzenie za luty i marzec 2013 r. – po uzupełnieniu oraz wyna-
grodzenie za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r.

Jeżeli.w.okresie.12.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzających.
miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolności.do.pracy,.lub.w.okresie.
pełnych.kalendarzowych.miesięcy.zatrudnienia.pracownik.w.każ-
dym.miesiącu.wykonywał.pracę.przez.mniej.niż.połowę.obowią-
zującego.go.czasu.pracy.z.przyczyn.usprawiedliwionych,.to.przy.
ustalaniu.podstawy.wymiaru.zasiłku.należy.przyjąć.wynagrodze-
nie.za.wszystkie.te.miesiące.po.uzupełnieniu .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 6 czerwca 2013 r. przedłożył w zakładzie zwolnienie 
lekarskie na okres od 25 do 31 października br. Podstawę wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za 
pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia od lipca do września br. Wynagrodzenie 
pracownika ma charakter zmienny. W okresie przyjmowanym do ustalenia pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownik przepracował:
n. .w lipcu br. 10 dni z 23 dni obowiązujących do przepracowania (wynagro-

dzenie 1180 zł, po potrąceniu składek 1018,22 zł),
n. .w sierpniu br. 9 dni z 21 dni obowiązujących do przepracowania (wyna-

grodzenie 879 zł, po potrąceniu składek 758,49 zł),
n. .we wrześniu br. 8 dni z 21 dni obowiązujących do przepracowania (wyna-

grodzenie 858 zł, po potrąceniu składek 740,37 zł).
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Wszystkie nieobecności w pracy były spowodowane urlopem bezpłatnym. 
Ponieważ w każdym miesiącu przyjmowanym do podstawy wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego pracownik przepracował mniej niż połowę obowią-
zującego go czasu pracy, wynagrodzenie za wszystkie miesiące należy uzu-
pełnić do pełnej wysokości.
n. .lipiec: 1018,22 zł : 10 (dni przepracowane) = 101,82 zł; 101,82 zł x 23 

(dni obowiązujące w tym miesiącu) = 2341,86 zł,
n. .sierpień: 758,49 zł : 9 (dni przepracowane) = 84,28 zł; 84,28 zł x 21 (dni 

obowiązujące) = 1769,88 zł,
n. .wrzesień: 740,37 zł : 8 (dni przepracowane) = 92,55 zł; 92,55 zł x 21 (dni 

obowiązujące) = 1943,55 zł,
(2341,86 zł + 1769,88 zł + 1943,55 zł) : 3 miesiące = 2018,43 zł.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po uzupełnieniu wynosi 
2018,43 zł.

Wynagrodzenie stałe
Jeżeli.pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie.w.stałej.mie-

sięcznej. wysokości,. to. uzupełnienie. wynagrodzenia. polega. na.
przyjęciu. wynagrodzenia. pracownika. określonego. w. umowie.
o.pracę.lub.w.innym.akcie.nawiązującym.stosunek.pracy,.tj ..peł-
nego. miesięcznego. przychodu. pracownika. pomniejszonego.
o.pełną.miesięczną.składkę,.która.zostałaby.pracownikowi.potrą-
cona,.gdyby.przepracował.cały.miesiąc .

Wynagrodzenie.określone.w.umowie.pracę.za.miesiąc,.w.któ-
rym.powstało.prawo.do.zasiłku.chorobowego,.stanowi.podstawę.
wymiaru.zasiłku.również.wtedy,.gdy.bezpośrednio.przed.powsta-
niem.niezdolności.do.pracy.pracownik.przez.cały.okres,.z.którego.
ustala.się.podstawę.wymiaru.zasiłku,.korzystał.z.urlopu.wycho-
wawczego,.bezpłatnego.albo.odbywał.czynną.służbę.wojskową .

Przy uzupełnianiu wynagrodzenia do naliczania 
podstawy wymiaru zasiłku na równi z dniami, 
w których pracownik świadczył pracę, traktuje się 
dni urlopu wypoczynkowego.
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W.sytuacji.gdy.pracownik.otrzymuje.wynagrodzenie.w.stałej.
miesięcznej.wysokości.i.w.miesiącu.wymagającym.uzupełnienia.
otrzymał.za.część.miesiąca.wynagrodzenie.za.urlop.wypoczyn-
kowy,.to.przy.uzupełnianiu.wynagrodzenia.nie.należy.uwzględ-
niać. ani. kwoty. faktycznie. otrzymanego. wynagrodzenia. za. dni.
pracy,. ani. kwoty.wynagrodzenia. za.urlop.wypoczynkowy .. Jako.
uzupełnione.wynagrodzenie.należy.przyjąć.wynagrodzenie.pra-
cownika. określone. w. umowie. o. pracę. lub. w. innym. akcie,. na.
podstawie.którego.powstał.stosunek.pracy .

Wynagrodzenie zmienne
Jeżeli. pracownik. otrzymuje. wynagrodzenie. miesięczne. zmienne.

i.przepracował.w.danym.miesiącu.choćby.1.dzień,.podstawę.wymiaru.
zasiłku.chorobowego.stanowi.wynagrodzenie.miesięczne.obliczone.
przez.podzielenie.wynagrodzenia.osiągniętego.za.przepracowane.dni.
robocze.przez.liczbę.dni.przepracowanych.i.pomnożenie.przez.liczbę.
dni,.które.pracownik.był.zobowiązany.przepracować.w.tym.miesiącu .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 1 października 2013 r. stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby 4 października. Posiada 10-letni okres obowiązkowego 
ubezpieczenia chorobowego, dlatego od pierwszego dnia orzeczonej niezdol-
ności do pracy nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. W październiku 
br. w zakładzie obowiązywały 23 dni robocze, natomiast pracownik przepra-
cował 3 dni. Wynagrodzenie pracownika jest zmienne i za przepracowany 
okres osiągnął przychód w wysokości 313 zł, które po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne (13,71%) wyniosło 270,09 zł. Wynagrodzenie, 
które pracownik osiągnąłby we wrześniu, stanowiące podstawę wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego, wynosi 2070,69 zł, zgodnie z wyliczeniem:
n. .270,09 zł : 3 dni (liczba dni roboczych przepracowanych) = 90,03 zł,
n. .90,03 zł x 23 dni (liczba dni, którą pracownik był zobowiązany przepraco-

wać) = 2070,69 zł.

Jeżeli.pracownik.otrzymuje.wyłącznie.wynagrodzenie.zmienne,.
które.podlega.uzupełnieniu,.i.w.tym.miesiącu.pracownik.przeby-
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wał. na. urlopie. wypoczynkowym,. to. wynagrodzenie. za. urlop.
wypoczynkowy.należy.zsumować.z.wynagrodzeniem.za.dni.prze-
pracowane,. a. następnie. tak. otrzymaną. kwotę. wynagrodzenia.
należy.podzielić.przez.liczbę.dni.pracy.oraz.dni.urlopu.wypoczyn-
kowego.i.pomnożyć.przez.liczbę.dni,.które.pracownik.był.zobo-
wiązany.przepracować,.łącznie.z.dniami.urlopu.wypoczynkowego .

PRZYkłAD
Pracownik w wieku 53 lat, zatrudniony od 1 lutego 2009 r., otrzymuje wyna-
grodzenie zmienne. W okresie od 23 września do 15 października br. przed-
łożył zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Z tego tytułu ma prawo do 
wynagrodzenia chorobowego za okres 14 dni, a następnie do zasiłku choro-
bowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2012 r. do 
sierpnia 2013 r. W lipcu br. pracownik przez 5 dni przebywał na urlopie bez-
płatnym oraz przez 4 dni na urlopie wypoczynkowym. Z obowiązujących 
w tym miesiącu 23 dni roboczych pracownik przepracował 14 dni. Za lipiec 
pracownik otrzymał:
n. .wynagrodzenie za pracę, po potrąceniu składek na ubezpieczenia spo-

łeczne (13,71%), w kwocie 1302,98 zł (1510 zł – 207,02 zł),
n. .wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, po potrąceniu składek na ubez-

pieczenia społeczne (13,71%), w kwocie 340,85 zł (395 zł – 54,15 zł),
n. .łącznie 1643,83 zł (1302,98 zł + 340,85 zł).
Wynagrodzenie zmienne należy uzupełnić:
n. .1643,83 zł : 18 dni (suma liczby dni roboczych przepracowanych i urlopu 

wypoczynkowego, tj. 14 dni + 4 dni) = 91,32 zł,
n. .91,32 zł x 23 dni (liczba dni, które pracownik był zobowiązany przepraco-

wać) = 2100,36 zł.
W podstawie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy uwzględ-
nić wynagrodzenie pracownika za lipiec br. w kwocie 2100,36 zł.

Jeżeli. pracownik. otrzymuje. wynagrodzenie. miesięczne.
zmienne.i.w.danym.miesiącu.nie.osiągnął.żadnego.wynagrodze-
nia.w.wyniku.nieprzepracowania.ani. jednego.dnia,. to.podstawę.
wymiaru.zasiłku.należy.ustalić,.przyjmując.kwotę.przeciętnego.
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miesięcznego.wynagrodzenia.wypłaconego.za.miesiąc,.w.którym.
powstała. niezdolność. do. pracy,. pracownikom. zatrudnionym. na.
takim. samym. lub. podobnym. stanowisku. pracy. u. pracodawcy,.
u.którego.przysługuje.zasiłek.chorobowy .

PRZYkłAD
Pracownica przez 2 lata przebywała na urlopie wychowawczym, tj. od  
12 września 2011 r. do 11 września 2013 r. Po urlopie wychowawczym miała 
wrócić na stanowisko montażystki, jakie zajmowała przed urlopem. 
Wynagrodzenie pracownicy ma charakter zmienny. Pracownica 12 września 
br. w drodze do pracy uległa wypadkowi i od tego dnia przedłożyła praco-
dawcy zwolnienie lekarskie na 45 dni. Wypadek został uznany za wypadek 
w drodze z domu do pracy i z tego tytułu pracownica nabyła prawo do wyna-
grodzenia chorobowego za okres 33 dni, tj. od 12 września do 14 paździer-
nika br., oraz do zasiłku chorobowego od 15 października br. Na takim 
samym stanowisku u tego pracodawcy wykonują pracę jeszcze 4 pracow-
nice, które osiągnęły miesięczny przychód we wrześniu br. w wysokości: 
2158 zł, 2362 zł, 2023 zł, 2485 zł. Przeciętna wysokość wynagrodzenia 
zmiennego osiągnięta za wrzesień br. (za miesiąc, w którym powstała nie-
zdolność do pracy) przez pracownice zatrudnione na takim samym stanowi-
sku, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 
wynosi 1947,57 zł, zgodnie z wyliczeniem:
n. .(2158 zł – 13,71%) + (2362 zł – 13,71%) + (2023 zł – 13,71%) +  

+ (2485 zł – 13,71%) = 7790,26 zł,
n. .7790,26 zł : 4 (pracownice) = 1947,57 zł.
Kwota ta stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
dla pracownicy po zakończeniu urlopu wychowawczego.

Składniki stałe i zmienne
Pracownikowi,. który. otrzymuje. wynagrodzenie. stałe. mie-

sięczne.oraz.składniki.wynagrodzenia.w.wysokości.zmiennej,.np ..
premie,. nagrody,. które. są. uwzględniane. w. podstawie. wymiaru.
zasiłku,.a.których.wysokość.jest.zmniejszana.proporcjonalnie.do.
okresu.nieobecności.w.pracy,.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.cho-
robowego. należy. uwzględnić. wynagrodzenie. stałe. miesięczne.
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w. wysokości. wynikającej. z. umowy. o. pracę. lub. innego. aktu.
nawiązującego. stosunek. pracy,. natomiast. zmienne. składniki.
wynagrodzenia.należy.uzupełnić .. Jeżeli.pracownik.nie.osiągnął.
żadnego.wynagrodzenia,.ponieważ.nie.przepracował.ani.jednego.
dnia,. wówczas. w. podstawie. wymiaru. zasiłku. uwzględniamy.
wynagrodzenie. miesięczne. w. wysokości. wynikającej. z. umowy.
o. pracę,. natomiast. zmienne. składniki. wynagrodzenia. (premie).
należy.przyjąć.w.przeciętnej.miesięcznej.wysokości,.wypłaconej.
za.miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy,.pracowni-
kom. zatrudnionym. na. takim. samym. lub. podobnym. stanowisku.
u.pracodawcy,.u.którego.przysługuje.zasiłek.chorobowy .

PRZYkłAD
Pracownik (55 lat) został zatrudniony 17 września 2013 r. W tym dniu uległ 
wypadkowi w drodze do pracy, w związku z czym przedłożył zwolnienie lekar-
skie od 17 września do 20 października br. Z tego tytułu nabył prawo do  
14 dni wynagrodzenia chorobowego od 17 do 30 września, a od 1 paździer-
nika do zasiłku chorobowego.
W umowie o pracę pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej mie-
sięcznej wysokości 2360 zł oraz premię miesięczną przyznawaną w wysoko-
ści do 20% płacy zasadniczej. Premia jest zmniejszana proporcjonalnie za 
każdy dzień pobierania świadczeń chorobowych. Na podobnym stanowisku 
pracę wykonuje jeszcze 2 pracowników, którzy we wrześniu br. otrzymali 
premie w wysokości 502 zł i 446 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/ 
/zasiłku chorobowego stanowi kwota pomniejszona o składki na ubezpiecze-
nia społeczne (13,71%):
n. .wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę, tj. 

2036,44 zł (2360 zł – 323,56 zł),
n. .premii w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconej za wrzesień br. 

pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku, 
tj. 409,02 zł.

(502 zł – 68,82 zł) + (446 zł – 61,15 zł) = 818,03 zł,
818,03 zł : 2 (pracownicy zatrudnieni na podobnym stanowisku) = 409,02 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego dla pracownika 
stanowi kwota 2445,46 zł, tj. 2036,44 zł + 409,02 zł.
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W. sytuacji. gdy. pracownik. otrzymuje. wynagrodzenie. stałe.
i.zmienne,.a.w.miesiącu,.który.wymaga.uzupełnienia,.pracownik.
otrzymał. także. wynagrodzenie. za. urlop. wypoczynkowy,. wów-
czas.całość.wynagrodzenia,.w.tym.także.składniki.stałe,.należy.
traktować.przy.uzupełnianiu.jak.składniki.zmienne ..Uzupełnienie.
wynagrodzenia. polega.na. zsumowaniu.wynagrodzenia. za. urlop.
wypoczynkowy. z. wynagrodzeniem. za. pracę. (składnik. stały.
i. zmienny),. podzieleniu. przez. liczbę. dni. pracy. i. urlopu. wypo-
czynkowego,. a. następnie. pomnożeniu. przez. liczbę. dni,. które.
pracownik.był.zobowiązany.przepracować.w.danym.miesiącu .

PRZYkłAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2890 zł 
oraz premię pomniejszaną proporcjonalnie za czas usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 
23 września br. i z tego tytułu nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. 
Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. W maju pracow-
nik był zobowiązany przepracować 20 dni. W tym miesiącu pracownik prze-
pracował 9 dni, przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym i 4 dni był 
nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym ojcem. W maju br. na 
wynagrodzenie pracownika składały się:
n. .wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1493,14 zł, po pomniejszeniu 

o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 1288,43 zł,
n. .wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w wysokości 810 zł, po pomniej-

szeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 698,95 zł,
n. .premia pomniejszana proporcjonalnie za czas usprawiedliwionej nie-

obecności w pracy w wysokości 540 zł, po pomniejszeniu o kwotę skła-
dek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 465,97 zł.

Całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe za maj, należy przy uzu-
pełnianiu potraktować jak składniki zmienne oraz dokonać jego uzupełnie-
nia:
n. .1493,14 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 698,95 zł (wynagrodzenie za 

urlop wypoczynkowy) + 465,97 zł (premia) = 2658,06 zł,
n. .2658,06 zł : 16 (9 dni przepracowanych + 7 dni urlopu) = 166,13 zł,



  nr 41/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 47

n. .166,13 zł x 20 (dni robocze obowiązujące do przepracowania w maju) = 
= 3322,60 zł.

Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenie 
za maj należy przyjąć w uzupełnionej wysokości 3322,60 zł.

Wynagrodzenie. przyjmowane. do. wyliczenia. podstawy.
wymiaru. zasiłku. chorobowego. należy. uzupełnić. jedynie. wów-
czas,.gdy.nieobecność.pracownika.w.pracy.nastąpiła.z.przyczyn.
usprawiedliwionych .. W. przypadku. nieusprawiedliwionej. nie-
obecności.w.pracy.do.podstawy.wymiaru.zasiłku.należy.przyjąć.
wynagrodzenie. uzyskane. za. ten. miesiąc. bez. uzupełniania. jego.
wysokości .

W. sytuacji. gdy. do. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego.
należy.przyjąć.wynagrodzenie.za.miesiąc,.w.którym.pracownik.
był.nieobecny.w.pracy.z.przyczyn.zarówno.usprawiedliwionych,.
jak. i.nieusprawiedliwionych,. to.przy.uzupełnianiu.wynagrodze-
nia.za. ten.miesiąc.w. liczbie.dni,.którą.pracownik.był.zobowią-
zany.przepracować,.nie.należy.uwzględniać.dni.nieusprawiedli-
wionej.nieobecności.w.pracy .

Wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej
Wynagrodzenie.określone.w.umowie.o.pracę.w.stałej. stawce.

godzinowej. jest. wynagrodzeniem. stałym .. Nieznaczne. wahanie.
tego. wynagrodzenia. w. kwotach. miesięcznych. może. wynikać.
z. różnicy.w. liczbie.przepracowanych.godzin.w.poszczególnych.
miesiącach,.np ..ze.względu.na.spóźnienia.czy.wyjścia.prywatne.
z.pracy,.za.które.nie.zachowuje.prawa.do.wynagrodzenia,.a.zatem.
zależy.od.nominalnego.czasu.pracy ..Tego.rodzaju.zmienność.nie.
powoduje,. że. takie.wynagrodzenie.należy.uzupełniać.w. sposób.
określony.dla.wynagrodzenia.zmiennego .

W.sytuacji.gdy.w.okresie,.za.który.wynagrodzenie.przyjmuje.
się. do. podstawy. wymiaru. zasiłku,. pracownik. był. nieobecny.
w.pracy.z.przyczyn.usprawiedliwionych.i.w.związku.z.tym.osią-
gnął.niższe.wynagrodzenie,.to.takie.wynagrodzenie.należy.uzu-
pełnić. na. zasadach. dotyczących. uzupełniania. wynagrodzenia.
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stałego .. Jeżeli. wynagrodzenie. przysługuje. w. stałej. miesięcznej.
wysokości,.uzupełnienie.wynagrodzenia.polega.na.przyjęciu.do.
podstawy. wymiaru. zasiłku. wynagrodzenia. wynikającego.
z.umowy.o.pracę ..W.tym.przypadku.w.umowie.o.pracę.podana.
jest. stawka. godzinowa,. dlatego. uzupełnienia. wynagrodzenia.
dokonujemy. przez. pomnożenie. stawki. godzinowej. przez. liczbę.
godzin.obowiązujących.pracownika.do.przepracowania.w.danym.
miesiącu.(stawka.godzinowa.x.nominalny.czas.pracy) .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 1 lutego br. otrzymuje wynagrodzenie określone 
w stawce godzinowej w wysokości 15 zł za godzinę. W lutym pracownik powi-
nien przepracować 20 dni (160 godzin), ale w związku z opieką nad dzieckiem 
przepracował 12 dni, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1440 zł  
(96 godzin x 15 zł), a po pomniejszeniu o składki ZUS finansowane ze środ-
ków pracownika 1242,58 zł (1440 zł – 197,42 zł). W lipcu pracownik przez 
4 dni przebywał na urlopie bezpłatnym, w związku z czym na 23 dni robocze 
(tj. 184 godzin obowiązujących w tym miesiącu do przepracowania) przepraco-
wał 19 dni. We wrześniu pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu cho-
roby. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie z okresu od lutego do sierpnia 2013 r. po uprzednim 
uzupełnieniu wynagrodzenia za luty i lipiec, kiedy pracownik był nieobecny 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Ponieważ wynagrodzenie określone 
w stawce godzinowej traktuje się jak wynagrodzenie stałe, uzupełnienia wyna-
grodzenia dokonujemy przez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę godzin, 
jakie pracownik przepracowałby, gdyby nie wystąpiła niezdolność do pracy.
Uzupełnienie wynagrodzenia:
n. .za luty:
15 zł (stawka godzinowa) x 160 godz. (czas pracy w lutym) = 2400 zł,
2400 zł – 329,04 zł (2400 zł x 13,71%) = 2070,96 zł;
n. .za lipiec:
15 zł (stawka godzinowa) x 184 godzin (czas pracy w lipcu) = 2760 zł,
2760 zł – 378,40 zł (2760 zł x 13,71%) = 2381,60 zł.
W podstawie wymiaru zasiłku w lutym należy uwzględnić kwotę 2070,96 zł, 
a w lipcu 2381,60 zł.
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Składniki wynagrodzenia przyjmowane bez uzupełnienia
Podczas.ustalania.wysokości.podstawy.wymiaru.zasiłku.choro-

bowego. niektóre. składniki. wynagrodzenia. należy. przyjąć.
w. wysokości. faktycznie. wypłaconej,. bez. uzupełniania,. nawet.
jeżeli.przysługują.one.za.miesiąc,.z.którego.wynagrodzenie.pod-
lega. uzupełnieniu .. Dotyczy. to. składników,. których. zasady.
wypłaty.np ..premii,.nagrody.lub.dodatku.nie.zawierają.postano-
wień. o. proporcjonalnym. zmniejszaniu. ich. wysokości. za. okres.
nieobecności. usprawiedliwionych,. natomiast. zawierają. przepis.
nakazujący.procentowe.lub.kwotowe.zmniejszanie.danego.skład-
nika.w.związku.z.pobieraniem.zasiłku.chorobowego .

PRZYkłAD
Pracownik jest uprawniony do premii miesięcznej, która zgodnie z regulami-
nem premiowania w razie choroby trwającej do 16 dni w danym miesiącu 
jest zmniejszana o 30%, a w przypadku dłuższej niezdolności do pracy 
z powodu choroby premia za dany miesiąc nie przysługuje. Premia ta pod-
lega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 
faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Jeżeli. w. przepisach. płacowych. nie. umieszczono. żadnego.
zapisu.dotyczącego.zmniejszania. składników.wynagradzania. za.
okres.pobierania.zasiłku.i.składniki.te.nie.są.wypłacane.za.okres.
absencji.chorobowej,.również.należy.je.uwzględnić.w.podstawie.
wymiaru.zasiłku.w.kwocie.faktycznie.wypłaconej .

W.podstawie.wymiaru.zasiłku.należy.uwzględnić.również.skład-
niki.wynagrodzenia,.w.kwocie.faktycznie.wypłaconej,.bez.uzupeł-
niania,. jeżeli. pracodawca. nie. posiada. regulaminu. dotyczącego.
wypłaty.składnika.wynagrodzenia,.a.także.gdy.wypłacanym.składni-
kiem. jest. premia. lub. nagroda. uznaniowa,. przyznawana. za. ocenę.
pracy.pracownika,.a.która.nie.jest.związana.z.żadnym.okresem.pracy .

PRZYkłAD
Pracownica nabyła prawo do zasiłku chorobowego od 10 października 
2013 r. W kwietniu br. pracownica otrzymała jednorazową nagrodę za 
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szczególne zaangażowanie w pracę. Pracodawca nie posiada regulaminu 
określającego zasady przyznawania i wypłaty tej nagrody, ponieważ nie ma 
takiego obowiązku (zatrudnia 10 osób). Wypłaconą pracownicy nagrodę 
należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 
faktycznie wypłaconej w miesiącu, w którym nastąpiła jej wypłata, tj. 
w kwietniu br.

Wynagrodzenie. za. pracę. w. godzinach. nadliczbowych. jest.
składnikiem. wynagrodzenia,. który. przysługuje. za. dodatkowo.
przepracowany.czas.lub.za.dodatkowo.wykonaną.pracę,.dlatego.
należy.go.uwzględnić.w.podstawie.wymiaru.zasiłku,.bez.uzupeł-
niania,.w.kwocie.faktycznej .

W. faktycznej. wysokości,. bez. uzupełniania,. należy. również.
uwzględniać.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.inne.składniki.wyna-
grodzenia,.które.przysługują.pracownikowi.za.pracę.ponad.obo-
wiązujący.go.czas.pracy.oraz.które.nie.przysługują.za.wszystkie.
dni. w. miesiącu,. lecz. za. czas. faktycznie. przepracowany ..
Składnikami.tymi.są.m .in ..dodatek.za.pracę.w.porze.nocnej,.za.
pracę.w.niedziele.i.święta,.dodatek.za.pełnienie.dyżuru .

PRZYkłAD
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 października 
2013 r. i ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
za okres od października 2012 r. do września 2013 r. Pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie zmienne. W marcu br., z którego wynagrodzenie podlega 
uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, pracow-
nik przepracował 12 dni z 21 dni obowiązujących w tym miesiącu do przepra-
cowania (nieobecność była spowodowana urlopem bezpłatnym). Dodatkowo 
przez 4 dni wykonywał pracę w godzinach w porze nocnej. Przychód pracow-
nika za pracę w obowiązującym czasie pracy w marcu wyniósł 1660 zł (po 
pomniejszeniu o 13,71% w wysokości 1432,41 zł), a za pracę w godzinach 
nocnych otrzymał dodatek w wysokości 190 zł (po pomniejszeniu o 13,71% 
w wysokości 163,95 zł). Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, jakie 
pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował wszystkie dni, należy uzupełnić 
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wynagrodzenie za obowiązujący pracownika czas pracy. Po uzupełnieniu 
wynagrodzenie za marzec br. wynosi 2506,77 zł, zgodnie z wyliczeniem:
n. .1432,41 zł : 12 dni przepracowane = 119,37 zł,
n. .119,37 zł x 21 dni obowiązujące do przepracowania = 2506,77 zł.
Dodatek za pracę w godzinach nocnych nie podlega uzupełnieniu – jest 
uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznej, tj. w kwo-
cie 163,95 zł. Wynagrodzenie za marzec br. podlegające uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi zatem 2670,72 zł 
(2506,77 zł + 163,95 zł).

W.kwocie.faktycznie.wypłaconej.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.
chorobowego.powinno.zostać.uwzględnione. także.wynagrodze-
nie. z. tytułu. umowy-zlecenia. lub. innej. umowy. o. świadczenie.
usług,.do.której.zgodnie.z.Kodeksem.cywilnym.stosuje.się.prze-
pisy. dotyczące. umowy-zlecenia. albo. umowy. o. dzieło,. jeżeli.
umowa.została.zawarta.z.pracodawcą,.z.którym.osoba.wykonu-
jąca. umowę. pozostaje. w. stosunku. pracy. lub. jeżeli. w. ramach.
takiej.umowy.wykonuje.pracę.na.rzecz.swojego.pracodawcy .

PRZYkłAD
Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od  
20 sierpnia do 20 października 2013 r. Pracodawca 31 stycznia br. zawarł 
z pracownicą umowę-zlecenie na okres od 1 lutego do 31 grudnia br. 
Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zmienne. Przy obliczaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracownicy za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. 
W lutym, który jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, pracownica 
przepracowała 14 dni z 20 dni obowiązujących w tym miesiącu. Nieobecność 
pracownicy była spowodowana sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem. 
Za ten miesiąc pracownica otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1579,11 zł 
(po pomniejszeniu o składki, tj. o 13,71%) oraz z umowy-zlecenia 371,05 zł 
(pomniejszone o składki, tj. o 13,71%). Ustalając wysokość wynagrodzenia, 
jakie pracownica osiągnęłaby, gdyby przepracowała wszystkie dni, należy 
uzupełnić wynagrodzenie za obowiązujący pracownicę czas pracy. Po uzupeł-
nieniu wynagrodzenie za luty wynosi 2255,80 zł, zgodnie z wyliczeniem:
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n. .1579,11 zł : 14 dni przepracowane = 112,79 zł,
n. .112,79 zł x 20 dni obowiązujące do przepracowania = 2255,80 zł.
Wynagrodzenie z umowy-zlecenia nie podlega uzupełnieniu – jest uwzględ-
niane w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznej, tj. w kwocie 371,05 zł. 
Wynagrodzenie za luty, które podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego, wynosi zatem 2626,85 zł (2255,80 zł + 371,05 zł).

Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku

Przy. ustalaniu. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego. nie.
należy. uwzględniać. składników. wynagrodzenia,. które. zgodnie.
z.obowiązującymi.u.pracodawcy.przepisami.płacowymi.przysłu-
gują.za.okres.pobierania.zasiłku ..W.przypadku.gdy.zakład.pracy.
zatrudnia. mniej. niż. 20. pracowników. i. nie. posiada. regulaminu.
wynagradzania,. zachowanie. prawa. do. premii. może. wynikać.
z.zapisu.dokonanego.w.umowie.o.pracę .

Jeżeli. pracodawca. nie. zawarł. w. przepisach. płacowych. lub.
w.umowach.o.pracę.postanowień.o.wypłacaniu.składnika.wyna-
grodzenia.za.okresy.zasiłku,.ale.stosuje.taką.praktykę.–.składnika.
tego.nie.należy.uwzględniać.w.podstawie.wymiaru.zasiłku .

Płatnik.zasiłku.nie.powinien.uwzględniać.w.podstawie.wymiaru.
zasiłków.składników.wynagrodzenia,.które.są.przyznawane.nie-
zależnie. od. oceny. pracy. pracownika,. na. których. przyznanie.
i.wypłatę.nie.ma.wpływu.okres.pobierania. zasiłku ..Dotyczy. to.
takich.świadczeń,.jak.m .in .:
n. .jednorazowe.zasiłki.na.zagospodarowanie,
n. .wartość. szczepień. ochronnych. pracowników,. finansowanych.

przez.pracodawcę,
n. .wartość. badań. mammograficznych. lub. innych. nieodpłatnych.

badań.pracowników,
n. .nagrody.za.ukończenie.przez.pracownika.szkoły.(studiów),
n. .sfinansowanie.lub.dofinansowanie.przez.pracodawcę.kosztów.

wynajmu.mieszkania.przez.pracownika,
n. .dodatkowe.ubezpieczenie.pracownika.wyjeżdżającego.w.dele-

gację.zagraniczną,
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n. .dopłata. pracodawcy. do. dodatkowego. ubezpieczenia. pracow-
nika.z.tytułu.różnych.ryzyk,

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

n. .jednorazowe.nagrody.z.okazji. ślubu.pracownika. lub.z.okazji.
urodzenia.się.jego.dziecka .
Jeżeli.przyznanie.składnika.wynagrodzenia.następuje.w.wyniku.

oceny.pracy.grupy.pracowników.lub.całego.zakładu,.a.zatem.nie.
jest.bezpośrednio.uzależnione.od.indywidualnego.wkładu.pracy.
pracownika. i. jego. absencji. chorobowej,. to. takiego. składnika.
wynagrodzenia. nie. należy. uwzględniać. w. podstawie. wymiaru.
zasiłku .

Składniki. wynagrodzenia,. do. których. pracownik. ma. prawo.
w.okresie.pobierania.zasiłku,.nie. są.przyjmowane.do.podstawy.
wymiaru. zasiłku. w. czasie. zatrudnienia .. Podlegają. natomiast.
uwzględnieniu.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.przysługującego.za.
okres.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia,.wypłacanego.przez.ZUS .

PRZYkłAD
Pracownik był zatrudniony do 30 września 2013 r. W okresie od 13 lipca do 
18 października br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. 
Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od 
lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. Pracownik oprócz wynagrodzenia miesięcz-
nego ma prawo do dodatku funkcyjnego, który przysługuje za okres pełnienia 
funkcji kierowniczej, bez względu na nieobecność w pracy spowodowaną 
chorobą. Dodatkowo wszyscy pracownicy w lutym br. otrzymali dofinansowa-
nie do szczepień ochronnych. W podstawie wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego przysługującego pracownikowi w czasie trwania zatrudnienia, tj. za 
okres od 13 lipca do 30 września br. nie należy uwzględniać dodatku funkcyj-
nego oraz wartości dopłaty do szczepień ochronnych, na których przyznanie 
i wysokość absencja chorobowa nie ma wpływu oraz nie jest uzależniona od 
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indywidualnej oceny pracy pracownika. Natomiast w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego za okres od 1 do 18 października br., tj. za okres po 
ustaniu ubezpieczenia, zostanie uwzględniony dodatek funkcyjny oraz war-
tość dofinansowania do szczepień ochronnych. Pracodawca, przekazując 
zwolnienie lekarskie do ZUS po ustaniu ubezpieczenia, w wypełnionym 
zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 musi wykazać zarówno wynagrodze-
nie zasadnicze, jak i dodatek funkcyjny wypłacony pracownikowi od lipca 
2012 r. do czerwca 2013 r. oraz wartość dofinansowania do szczepień 
ochronnych w lutym br.

Składniki wynagrodzenia przysługujące  
za różne okresy

Przy. ustalaniu. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego. pre-
mie,. nagrody. i. inne. składniki. wynagrodzenia. przysługujące. za.
okresy. miesięczne,. kwartalne,. roczne. lub. inne,. które. zgodnie.
z. przepisami. o. wynagradzaniu. obowiązującymi. w. zakładzie.
pracy.są.pomniejszane.za.okresy.pobierania.zasiłków.w.sposób.
proporcjonalny,.podlegają.uwzględnieniu.w.podstawie.wymiaru.
zasiłku.po.uzupełnieniu .

Jeżeli.w.przepisach.wewnątrzzakładowych.określono.inny.niż.
proporcjonalny.sposób.zmniejszania.składników.wynagrodzenia.
za.okresy.pobierania.zasiłku.(kwotowo.lub.procentowo).bądź.nie.
zamieszczono.żadnego.zapisu.dotyczącego.zmniejszania.składni-
ków. wynagrodzenia. za. okresy. pobierania. zasiłku. i. składniki. te.
nie. są. wypłacane. za. okresy. absencji. chorobowej,. podlegają.
uwzględnieniu.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.w.kwocie.faktycz-
nie.wypłaconej,.bez.uzupełniania .

n  Składniki za okresy miesięczne

Premie,.nagrody.i.inne.składniki.wynagrodzenia.przysługujące.
za.okresy.miesięczne,.które.nie.są.wypłacane.za.okres.pobierania.
zasiłku,.należy.uwzględnić.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.choro-
bowego.w.kwocie.wypłaconej.pracownikowi.za.miesiące.kalen-
darzowe,. za. które. wynagrodzenie. przyjmuje. się. do. ustalenia.
podstawy.wymiaru.zasiłku .



  nr 41/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 55

PRZYkłAD
Pracownica była niezdolna do pracy od 13 czerwca do 12 października 
2013 r. i miała z tego tytułu prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres 12 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. 
za okres od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Pracownica jest również upraw-
niona do premii miesięcznej, która jest pomniejszana za czas absencji choro-
bowej. W podstawie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić premie miesięczne wypłacone za miesiące, które zostały przyjęte 
do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku.

n  Składniki za okresy kwartalne

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

PRZYkłAD
Pracownik w wieku 55 lat zachorował we wrześniu 2013 r. Poprzednio był 
niezdolny do pracy z powodu choroby w lutym br. i wykorzystał 14 dni wyna-
grodzenia chorobowego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej mie-
sięcznej wysokości oraz premie kwartalne, których wysokość jest zmniej-
szana proporcjonalnie za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2012 r. do sierp-
nia 2013 r. oraz premie za III i IV kwartał 2012 r., a także za I i II kwartał 
2013 r. Premię za I kwartał pracownik otrzymał w zmniejszonej wysokości 
w związku z chorobą, dlatego premię za ten kwartał należy przyjąć po jej 
wcześniejszym uzupełnieniu.

Powyższa.zasada.ma.zastosowanie.również.w.sytuacji,.gdy.za.
niektóre.z.kwartałów.pracownik.nie.otrzymał.premii.kwartalnej,.
bez.względu.na.przyczynę.jej.nieprzyznania .
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PRZYkłAD
Pracownik stał się niezdolny do pracy we wrześniu br. Otrzymuje wynagro-
dzenie miesięczne oraz jest uprawniony do nagrody kwartalnej, która ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu za czas choroby. W I kwartale 2013 r. pra-
cownik chorował od 2 stycznia do 17 marca (75 dni), natomiast za II kwartał 
pracownicy nie otrzymali nagrody mimo przepracowania obowiązującego 
w tym kwartale czasu pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od 
września 2012 r. do sierpnia 2013 r., a także premie za III i IV kwartał 2012 r. 
oraz za I i II kwartał 2013 r. Premię za I kwartał br. pracownik otrzymał 
w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej za okres choroby, natomiast za 
II kwartał br. nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 
należy przyjąć premie wypłacone za kwartały III i IV 2012 r. oraz za I kwartał 
br. w wysokości 1/12 łącznej kwoty, po uprzednim uzupełnieniu premii za 
I kwartał.

Jeżeli. pracownik. był. zatrudniony. u. pracodawcy. krócej. niż.
przez.cztery.kwartały.poprzedzające.powstanie.niezdolności.do.
pracy.lub.korzystał.z.urlopu.wychowawczego.albo.bezpłatnego,.
premie. kwartalne. należy. uwzględnić. proporcjonalnie. do. liczby.
pełnych. kalendarzowych. miesięcy. zatrudnienia. w. tych. kwarta-
łach,.z.których.premia.kwartalna.podlega.uwzględnieniu.w.pod-
stawie.wymiaru.zasiłku .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 1 grudnia 2012 r. przedłożył zwolnienie z powodu 
choroby od 20 września 2013 r. Pracownikowi przysługuje premia kwartalna, 
która nie jest wypłacana za okresy choroby. Premia za IV kwartał 2012 r. 
została wypłacona w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego 
okresu w tym kwartale. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalenda-
rzowe miesiące zatrudnienia, tj. za okres od grudnia 2012 r. do sierpnia 
2013 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy doliczyć  
1/7 łącznej kwoty premii, tj.  za IV kwartał – w części wypłaconej za pełne 
kalendarzowe miesiące zatrudnienia – oraz premii za I i II kwartał br.
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n  Składniki za okresy roczne

Składniki. wynagrodzenia. przysługujące. za. okresy. roczne.
należy.wliczyć.do.przeciętnego.wynagrodzenia.przyjmowanego.
do.ustalenia.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.w.wysoko-
ści.1/12.kwoty.wypłaconej.pracownikowi.za. rok.poprzedzający.
miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy .

PRZYkłAD
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby od 16 września br. Oprócz 
wynagrodzenia zasadniczego pracownik jest uprawniony do nagrody rocznej, 
która jest proporcjonalnie pomniejszana za czas choroby. Nagroda za 2012 r. 
została wypłacona w lutym 2013 r. w wysokości 3179 zł (a po pomniejszeniu 
o składki ZUS finansowane przez pracownika 2743,16 zł). Do ustalenia podstawy 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od września 2012 r. do sierpnia 
2013 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za te miesiące należy doli-
czyć 1/12 nagrody wypłaconej pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.
Wyliczenie 1/12 nagrody rocznej: 2743,16 zł : 12 miesięcy = 228,60 zł.
Kwotę 228,60 zł należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego.

Jeżeli.pracownik.nie.był.zatrudniony.u.pracodawcy.przez.cały.
rok. poprzedzający. miesiąc,. w. którym. powstała. niezdolność. do.
pracy,.albo.korzystał.z.urlopu.wychowawczego.lub.bezpłatnego,.
składniki.roczne.należy.uwzględnić.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.
chorobowego.proporcjonalnie.do.liczby.pełnych.kalendarzowych.
miesięcy. zatrudnienia. w. roku. poprzedzającym. powstanie. nie-
zdolności.do.pracy .

Jeżeli.w.okresie,.z.którego.składnik.roczny.jest.uwzględniany.
w.podstawie.wymiaru.zasiłku.chorobowego,.pracownik.był.nie-
obecny. w. pracy. z. przyczyn. usprawiedliwionych. i. w. związku.
z. tym.składnik.wynagrodzenia.uległ.proporcjonalnemu.zmniej-
szeniu,. to. składnik. ten.należy.uwzględnić.przy.obliczaniu.pod-
stawy. wymiaru. zasiłku,. po. uprzednim. uzupełnieniu. do. kwoty,.
jaką.pracownik.otrzymałby,.gdyby.przepracował.cały.rok .
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PRZYkłAD
Pracownik zachorował w październiku br. i z tego tytułu nabył prawo do wyna-
grodzenia chorobowego. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za 
czas choroby należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracow-
nika za okres od października 2012 r. do września 2013 r. Za rok poprzedza-
jący powstanie niezdolności do pracy, tj. za 2012 r. pracownik otrzymał roczną 
premię, która jest zmniejszana proporcjonalnie za okres pobierania zasiłku 
i stanowi procent przychodu pracownika za poprzedni rok. Pracownik otrzy-
mał premię w wysokości 3260 zł (po pomniejszeniu o kwotę potrąconych 
składek 13,71% – 2813,05 zł). Premia ta została wypłacona w niepełnej 
wysokości, ponieważ pracownik w poprzednim roku był zobowiązany przepra-
cować 252 dni, a przepracował 219 dni, gdyż przez 33 dni był niezdolny do 
pracy z powodu choroby i opieki. Premia, po uzupełnieniu, podlega uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie 3235,68 zł (2813,05 zł : 219 
dni = 12,84 zł; 12,84 x 252 dni). Do przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia należy doliczyć premię roczną w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok 
poprzedzający zachorowanie, tj. 269,64 zł (3235,68 zł : 12 miesięcy).

Składnik.roczny.może.być.także.uzupełniony.z.zastosowaniem.
metody.przewidzianej.dla.stałych.składników.wynagrodzenia,.tj ..
może.być.przyjęty.w.kwocie,.którą.pracownik.otrzymałby,.gdyby.
w.danym.roku.kalendarzowym.nie.chorował ..Typowym.przykła-
dem. jest. dodatkowe. wynagrodzenie. roczne. dla. pracowników.
jednostek.sfery.budżetowej;.jest.to.8,5%.sumy.pełnego.wynagro-
dzenia,. które. pracownik. otrzymałby. w. ciągu. roku. kalendarzo-
wego,.za.który.przysługuje.to.wynagrodzenie .

Szczególne zasady uwzględniania składników 
wynagrodzenia

Jeżeli.składniki.wynagrodzenia.przysługujące.za.okres,.z.któ-
rego.jest.ustalana.podstawa.wymiaru.zasiłku,.zostały.wypłacane.
zaliczkowo,.czyli.w.niepełnej.wysokości,.to.do.podstawy.wymiaru.
zasiłku. należy. przyjąć. te. składniki. w. wysokości. wypłaconej.
zaliczkowo .. Jeżeli. jednak. w. trakcie. pobierania. wynagrodzenia.
chorobowego.lub.zasiłku.albo.nawet.po.okresie.jego.pobierania.
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pracodawca. wypłaci. wyrównanie. składnika. wynagrodzenia.
wypłaconego. wcześniej. zaliczkowo,. podstawę. wymiaru. zasiłku.
należy.przeliczyć,.uwzględniając.ten.składnik.w.pełnej.wysoko-
ści. przysługującej. po. wyrównaniu. i. odpowiednio. skorygować.
wysokość.wynagrodzenia/zasiłku.chorobowego .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 2 kwietnia 2013 r. zachorował we wrześniu br. 
i przedłożył zwolnienie na okres 35 dni. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/ 
/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od kwietnia do sierpnia br. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w sta-
łej miesięcznej wysokości 2980 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% 
w wysokości 2571,44 zł). W marcu otrzymał premię za I kwartał br., która 
została ustalona w wysokości 700 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% 
w wysokości 604,03 zł). Premia została wypłacona zaliczkowo. W paździer-
niku pracodawca dokonał wyrównania przysługującej premii za I kwartał, 
która w pełnej wysokości wynosi 900 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% 
w wysokości 776,61 zł). Pracownikowi wypłacono wyrównanie premii. 
Należy również ponownie ustalić wysokość podstawy wymiaru wynagrodze-
nia/zasiłku oraz wypłacić pracownikowi wyrównanie.
Pierwotnie ustalone przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło:
n  wynagrodzenie zasadnicze z umowy: 2571,44 zł,
n  część przypadająca na składniki za okresy dłuższe niż miesiąc, tj. na 

kwartał w przeliczeniu na miesiąc:
604,03 zł : 3 miesiące kwartału = 201,34 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie:
2571,44 + 201,34 zł = 2772,78 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie po przeliczeniu wyniesie:
n  776,61 zł : 3 miesiące kwartału = 258,87 zł,
n  2571,44 zł + 258,87 zł = 2830,31 zł.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby:
przed przeliczeniem:
n  2772,78 zł : 30 dni = 92,43 zł,
n  92,43 zł x 80% = 73,94 zł (za 1 dzień niezdolności do pracy),
n  73,94 zł x 35 dni = 2587,90 zł,
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po przeliczeniu:
n  2830,31 zł : 30 dni = 94,34 zł,
n  94,34 zł x 80% = 75,47 zł (za 1 dzień niezdolności do pracy),
n  75,47 zł x 35 dni = 2641,45 zł,
n  2641,45 zł – 2587,90 zł = 53,55 zł.
W celu wyrównania różnicy wysokości należnego wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego pracownikowi należy dopłacić 53,55 zł.

W.przypadku.gdy.do.czasu.sporządzenia.listy.zasiłkowej.(listy.
wypłat).nie.zostały.jeszcze.wypłacone.składniki.wynagrodzenia.
(premie,.nagrody.i.inne.składniki.–.za.okresy.miesięczne,.kwar-
talne,. roczne. lub. inne). przysługujące. za. okres,. z. którego. są.
uwzględniane. w. podstawie. wymiaru. zasiłku,. to. do. podstawy.
wymiaru. zasiłku. chorobowego. należy. przyjąć. składniki. wypła-
cone.za.okres.poprzedni ..Wypłata.tych.składników.po.ustaleniu.
podstawy. wymiaru. zasiłku. nie. powoduje. ponownego. ustalenia.
(przeliczenia).tej.podstawy .

PRZYkłAD
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 9 września 2013 r. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje nagrodę roczną przysługu-
jącą w wysokości uzależnionej od wysokości zysku wypracowanego przez 
zakład w danym roku. Nagroda jest odpowiednio zmniejszana za czas nie-
obecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Podstawę wymiaru wyna-
grodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie wypłacone za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. oraz 1/12 
część nagrody za 2012 r. Nagroda roczna za 2012 r. przysługuje, lecz nie 
została wypłacona do czasu sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń i zasiłków 
za wrzesień br. z powodu problemów finansowych pracodawcy. W podstawie 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego uwzględniono 1/12 część nagrody 
wypłaconej za 2011 r. Wypłacenie nagrody za 2012 r. w terminie późniejszym 
nie spowoduje przeliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Jeśli.premie,.nagrody.i.inne.składniki.wynagrodzenia.przysłu-
gują,.lecz.nie.zostały.wypłacone.również.za.okresy.poprzednie,.
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podstawę. wymiaru. zasiłku. należy. ustalić. bez. tych. składników,.
a.po. ich.wypłaceniu.za.okresy,.które.należało.uwzględnić.przy.
ustalaniu.podstawy.wymiaru,.podstawę.wymiaru.zasiłku.należy.
przeliczyć.ponownie,.uwzględniając.te.składniki,.oraz.wyrównać.
wysokość.wynagrodzenia/zasiłku.chorobowego .

Jeżeli.premie,.nagrody.i.inne.składniki.wynagrodzenia.przysłu-
gujące. za. okresy. dłuższe. niż. jeden. miesiąc. nie. przysługiwały.
pracownikowi. za. okresy. uwzględniane. w. podstawie. wymiaru.
zasiłku,.np ..z.powodu.nieprzepracowania.okresów,.za.które.skład-
niki.te.przysługują,.podstawę.wymiaru.zasiłku.należy.ustalić.bez.
tych.składników .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 2 września 2013 r. stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby od 14 października br. i ma z tego tytułu prawo do wyna-
grodzenia chorobowego. Pracownik poza wynagrodzeniem zasadniczym ma 
prawo do premii kwartalnej, której wysokość ulega zmniejszeniu za okres 
pobierania zasiłku. Pracownik zachowuje prawo do nagrody za dany kwartał, 
jeżeli przepracował w nim co najmniej 2 miesiące kalendarzowe. Pracownik 
nie otrzymał premii za III kwartał br., ponieważ przepracował tylko 1 miesiąc 
kalendarzowy w tym kwartale. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego przysługującego pracownikowi od 14 października br. 
uwzględnione zostanie wyłącznie wynagrodzenie miesięczne za wrzesień 
br., ponieważ premia za III kwartał br. nie została wypłacona ze względu na 
zbyt krótki okres zatrudnienia w tym kwartale.

Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego 
terminu

Przy. ustalaniu. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego. nie.
uwzględnia. się. składników.wynagrodzenia.przysługujących.na.
podstawie.umowy.o.pracę.lub.innego.aktu,.na.podstawie.którego.
powstał. stosunek. pracy,. tylko. do. określonego. terminu ..
Składników. tych. nie. uwzględnia. się. w. podstawie. wymiaru.
zasiłku. należnego. za. okres. przypadający. po. terminie,. do. któ-
rego.przysługiwały .
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PRZYkłAD
Pracownica (34 lata) oprócz wynagrodzenia zasadniczego miała przyznany 
dodatek funkcyjny od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r., który był pro-
porcjonalnie pomniejszany za czas choroby. Pracownica była niezdolna do 
pracy od 12 czerwca do 27 października br. Z tego tytułu nabyła prawo do 
wynagrodzenia chorobowego oraz do zasiłku chorobowego. Podstawę 
wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie osiągnięte przez pracownicę od czerwca 2012 r. do 
maja 2013 r. Dodatek funkcyjny należy uwzględnić w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego przysługującego od 12 czerwca do  
30 września br. Natomiast za okres zasiłku chorobowego przysługującego  
od 1 do 27 października br. – dodatek należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku.

Ustalając.podstawę.wymiaru.zasiłku.chorobowego,.nie.należy.
w.niej.uwzględniać. również.składników.wynagrodzenia,.których.
wypłaty. zaprzestano. na. podstawie. układu. zbiorowego. pracy. lub.
przepisów.o.wynagradzaniu ..Składników.tych.nie.uwzględnia.się.
w.podstawie.wymiaru.zasiłku.należnego.za.okres.przypadający.po.
terminie,.do.którego.przysługiwały ..Jeżeli.w. trakcie. trwania.nie-
zdolności.do.pracy.ma.miejsce.zmiana. regulaminu.wynagradza-
nia,.polegająca.m .in ..na.podjęciu.przez.zakład.pracy.decyzji.o.cał-
kowitym. zaprzestaniu. wypłaty. danego. składnika. wynagrodzenia.
od. określonej. daty,. podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego.
przysługującego.za.okres.od.tej.daty.należy.ustalić.z.wyłączeniem.
tego.składnika ..W.takiej.sytuacji.nie.ulega.zmianie.okres,.za.który.
wynagrodzenie. przyjęto. do. podstawy. wymiaru. zasiłku. i. nadal.
podstawę.tę.stanowi.wynagrodzenie.za.okres.12.miesięcy.kalenda-
rzowych.sprzed.zachorowania.lub.za.pełne.miesiące.kalendarzowe.
ubezpieczenia ..Przeliczenie.podstawy.polega.na.wyłączeniu.z.niej.
składnika.wynagrodzenia,.którego.wypłaty.zaprzestano .

PRZYkłAD
Pracownik (43 lata) przebywa na zwolnieniu lekarskim od 21 maja do  
17 października 2013 r. Od 21 maja do 22 czerwca (33 dni) pracownik jest 
uprawniony do wynagrodzenia chorobowego, a od 23 czerwca do zasiłku 



  nr 41/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 63

chorobowego. Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stałej mie-
sięcznej wysokości 2900 zł jest uprawniony do nagrody miesięcznej, która 
jest pomniejszana proporcjonalnie za czas choroby. Nagroda stanowi 15% 
płacy zasadniczej otrzymanej przez pracownika w danym miesiącu, a więc 
w przypadku osiągnięcia pełnego wynagrodzenia wynosi 435 zł. Podstawę 
wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. W związku 
z tym, że wynagrodzenie było stałe, podstawa wymiaru zasiłku wyniosła:
n  wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu o składki 13,71%:
2900 zł – 397,59 zł = 2502,41 zł,
n  premia miesięczna po pomniejszeniu o składki 13,71%:
435 zł – 59,64 zł = 375,36 zł.
Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 2877,77 zł, tj. 2502,41 zł + 375,36 zł.
Od 1 września br. podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty premii 
miesięcznej, zawierając ten zapis w regulaminie wynagradzania. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 1 września należy ustalić 
ponownie, wyłączając z niej premię miesięczną. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego od 1 września będzie stanowić wyłącznie wynagrodzenie 
zasadnicze, tj. 2502,41 zł.

Zasada.dotycząca.składników.wynagrodzenia.przysługujących.
do.określonego. terminu.ma. również.zastosowanie.do.wynagro-
dzenia.z.tytułu.umowy-zlecenia.lub.innej.umowy.o.świadczenie.
usług,.do.której.zgodnie.z.Kodeksem.cywilnym.stosuje.się.prze-
pisy.dotyczące.zlecenia.albo.umowy.o.dzieło.–.jeżeli.umowa.taka.
została. zawarta. z. pracodawcą,. z. którym. osoba. wykonująca.
umowę. pozostaje. w. stosunku. pracy. lub. jeżeli. w. ramach. takiej.
umowy.wykonuje.pracę.na.rzecz.swojego.pracodawcy .

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

PRZYkłAD
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie od 15 września do 31 października 
2013 r. Z tego tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 
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dni, tj. od 15 września do 17 października, a od 18 października do zasiłku choro-
bowego. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę-zlecenie na okres od  
1 lutego do 31 grudnia br. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcz-
nej wysokości 2890 zł (po potrąceniu składek – 2493,78 zł). Z tytułu umowy-zle-
cenia pracownik otrzymał wynagrodzenie od lutego do kwietnia w wysokości po 
460 zł (pomniejszone o składki – 396,93 zł), a od maja do sierpnia po 420 zł (po 
pomniejszeniu o składki – 362,42 zł). Podstawę wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od 
września 2012 r. do sierpnia 2013 r. oraz wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
umowy-zlecenia od lutego do sierpnia br. obliczone w następujący sposób:
[(12 miesięcy x 2493,78 zł wynagrodzenie zasadnicze) + (3 miesiące x 
x 396,93 zł wynagrodzenie z umowy-zlecenia) + (4 miesiące x 362,42 zł 
wynagrodzenie z umowy-zlecenia)] : 12 miesięcy = 2713,82 zł.

Jeżeli.wynagrodzenie.z.tytułu.umowy-zlecenia.zostało.wypła-
cone. za. okres,. z. którego. wynagrodzenie. przyjmowane. jest. do.
ustalenia. podstawy. wymiaru. zasiłków,. należy. je. uwzględnić.
w.postawie.wymiaru. zasiłków.przysługujących. z. tytułu. zatrud-
nienia.tylko.w.czasie.trwania.takiej.umowy .

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględ-
niać wynagrodzenia z umowy-zlecenia, która 
przestała już obowiązywać.

PRZYkłAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 9 września do  
30 października 2013 r. Pracodawca zawarł z nim umowę-zlecenie od  
1 lutego do 30 kwietnia 2013 r. oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Przy 
obliczaniu wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy uwzględnić wyna-
grodzenie pracownika za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r., 
w tym wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia w kwocie wypłaconej za lipiec 
i sierpień br. Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia od lutego do kwietnia 
2013 r. nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, 
gdyż umowa za ten okres przestała już obowiązywać.
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W. przypadku. gdy. termin,. na. jaki. zawarto. umowę-zlecenie,.
upływa.podczas.pobierania.zasiłku.chorobowego.po.upływie.ter-
minu,.na.jaki.zawarto.umowę,.podstawę.wymiaru.zasiłku.należy.
ustalić. ponownie,. wyłączając. z. niej. wynagrodzenie. z. tytułu. tej.
umowy .

Zmiana wymiaru czasu pracy
Zmiana.umowy.o.pracę.lub.innego.aktu,.na.podstawie.którego.

powstał. stosunek. pracy,. polegająca. na. zmianie. wymiaru. czasu.
pracy.powoduje,.że.do.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.
należy. wliczyć. wynagrodzenie. ustalone. dla. nowego. wymiaru.
czasu. pracy .. Dotyczy. to. sytuacji,. gdy. zmiana. nastąpiła. w. mie-
siącu,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy,.lub.gdy.zmiana.
nastąpiła.w.okresie.12.miesięcy.poprzedzających.powstanie.nie-
zdolności.do.pracy ..Zasada.ta.dotyczy.zarówno.stałego.wynagro-
dzenia,. jak. i. innych. składników. wypłacanych. za. okresy. mie-
sięczne,.np ..premii,.dodatków .

PRZYkłAD
Pracownikowi zatrudnionemu od 1 marca 2008 r. na umowę o pracę na 1/4 
etatu z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1200 zł od 1 lipca 2013 r. 
zmieniono wymiar czasu pracy na pełny etat oraz podwyższono wynagrodzenie 
do kwoty 3260 zł (po pomniejszeniu o składki 2813,05 zł). Pracownik chorował 
od 28 września do 24 października br. Przed zachorowaniem przepracował 
12 miesięcy, jednak podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy usta-
lić z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres pełnych 
miesięcy kalendarzowych po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od lipca 
do sierpnia 2013 r. Wyniesie ona zatem 2813,05 zł, co wynika z wyliczenia:
n  2813,05 zł × 2 miesiące = 5626,10 zł (łączne wynagrodzenie za lipiec 

i sierpień br., pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne),
n  5626,10 zł : 2 miesiące = 2813,05 zł.

W.przypadku.gdy.niezdolność.do.pracy.powstała.w.drugim.lub.
w.kolejnym.miesiącu.po.zmianie.etatu,.a.zmiana.etatu.nastąpiła.
w.trakcie.miesiąca,.ustalając.podstawę.wymiaru.zasiłku,.należy.
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uwzględnić. wynagrodzenie. za. pełne. kalendarzowe. miesiące.
zatrudnienia.po.zmianie.etatu .

Jeżeli. zmiana. wymiaru. czasu. pracy. nastąpiła. w. trakcie. mie-
siąca.kalendarzowego,.a.niezdolność.do.pracy.powstała.w.następ-
nym. miesiącu,. podstawę. wymiaru. zasiłku. stanowi. uzupełnione.
wynagrodzenie. pracownika. za. pełny. kalendarzowy. miesiąc.
zatrudnienia,. przypadający. po. zmianie. wymiaru. czasu. pracy,.
czyli.za.miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy .

PRZYkłAD
Pracownik do 23 września 2013 r. był zatrudniony na 1/4 etatu, a od  
24 września pracuje na 1/2 etatu. Otrzymuje zmienne składniki wynagrodze-
nia. Pracownik zachorował 10 października i ma prawo do zasiłku chorobo-
wego. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie 
za październik br., tj. przysługujące za pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnie-
nia po zmianie wymiaru czasu pracy. W październiku pracownik po zmianie 
etatu przepracował 5 dni z 21 obowiązujących i z tego tytułu otrzymał wyna-
grodzenie w wysokości 403,84 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpie-
czenia społeczne). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi kwota 
po uzupełnieniu 1696,17 zł, zgodnie z wyliczeniem:
n  403,84 : 5 dni (dni przepracowane) = 80,77 zł,
n  80,77 zł x 21 dni (nominalny czas pracy w tym miesiącu) = 1696,17 zł.

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

Zmiana.wymiaru.czasu.pracy.ma.również.wpływ.na.uwzględ-
nianie.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.składników.wynagrodzenia.
przysługujących. za. okresy. dłuższe. niż. 1. miesiąc. (np .. premie.
kwartalne,. roczne. i. inne) .. Składniki. te. należy. ustalić. w. odpo-
wiedniej.proporcji.do.nowego.wymiaru.czasu.pracy .

Jeżeli.zmiana.wymiaru.czasu.pracy.nastąpiła.w.okresie.czte-
rech. kwartałów. poprzedzających. powstanie. niezdolności. do.
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pracy.lub.w.okresie.roku.poprzedzającego.tę.niezdolność,.skład-
nik.kwartalny.lub.roczny.należy.przyjąć.w.proporcji.odpowied-
niej. do. liczby. pełnych. kalendarzowych. miesięcy. przepracowa-
nych.po.zmianie.wymiaru.czasu.pracy .

PRZYkłAD
Pracownica do 31 sierpnia 2012 r. była zatrudniona w pełnym wymiarze 
czasu pracy, natomiast od 1 września 2012 r. jest zatrudniona w wymiarze 
1/2 etatu. Stała się niezdolna do pracy z powodu choroby 5 czerwca 2013 r. 
Pracownica oprócz wynagrodzenia miesięcznego jest uprawniona do 
nagrody rocznej, która nie przysługuje za okres pobierania zasiłku. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za 
okres od września 2012 r. do maja 2013 r. Do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z tego okresu należy doliczyć nagrodę roczną w wysokości 
1/2 kwoty wypłaconej pracownicy za część roku po zmianie wymiaru czasu 
pracy, tj. od września do grudnia 2012 r.

W.sytuacji.gdy.zmiana.wymiaru.czasu.pracy.nastąpiła.po.upły-
wie. czterech. kwartałów. poprzedzających. zachorowanie. lub. po.
zakończeniu. roku. poprzedzającego. tę. niezdolność,. to. składnik.
kwartalny.lub.roczny.należy.przyjąć.w.kwocie.przeliczonej.odpo-
wiednio.do.nowego.wymiaru.czasu.pracy .

PRZYkłAD
Pracownica zachorowała 2 października 2013 r. Jest uprawniona do nagrody 
rocznej obliczanej na podstawie wynagrodzenia zasadniczego, otrzymanego 
za poprzedni rok. W 2013 r. otrzymała nagrodę za 2012 r. w wysokości 
2430 zł. Do 31 grudnia 2012 r. pracowała na pełnym etacie, a od 1 stycznia 
2013 r. na 1/2 etatu. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługują-
cego pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie po zmianie 
wymiaru czasu pracy, tj. od stycznia do września br. Ponieważ pracownica 
otrzymała nagrodę roczną za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a cho-
ruje w okresie zatrudnienia na 1/2 etatu, nagrodę należy przeliczyć odpo-
wiednio do aktualnego wymiaru etatu. Kwotę nagrody rocznej należy  
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pomnożyć przez współczynnik zmiany etatu, który odpowiada proporcji aktu-
alnego wymiaru czasu pracy do wymiaru czasu pracy w 2012 r., tj. 1/2 (etat 
obowiązujący w 2013 r.) : 1 (etat obowiązujący w 2012 r.) = 1/2 współczyn-
nik proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy. Pracownica otrzymała 
nagrodę roczną za 2012 r. w kwocie 2430 zł, dlatego w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy w trakcie 
zatrudnienia na 1/2 etatu należy uwzględnić nagrodę w wysokości 1/12 
części kwoty z 2430 zł, po pomnożeniu przez współczynnik odpowiadający 
proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. 87,37 zł.
n  2430 zł – 333,15 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) = 2096,85 zł,
n  2096,85 zł : 12 miesięcy = 174,74 zł,
n  174,74 zł x 1/2 = 87,37 zł.

PRZYkłAD
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie z powodu choroby od 12 sierpnia 
do 8 października 2013 r. Przez okres 2 lat do 31 marca 2012 r. pracował na 
1/2 etatu, od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. na 3/4 etatu, od 1 lipca do  
31 grudnia 2012 r. na 1/4 etatu, a od 1 stycznia pracuje na pełnym etacie. 
Oprócz wynagrodzenia miesięcznego pracownik ma prawo do nagrody rocz-
nej, która ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres choroby. Nagroda 
za 2012 r. została wypłacona w styczniu br. i wyniosła po potrąceniu składek 
na ubezpieczenia społeczne 1852,01 zł. Do ustalenia podstawy wymiaru 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie mie-
sięczne za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od stycznia do lipca br. 
Nagroda roczna powinna być przyjęta z uwzględnieniem wysokości wypłaco-
nej za 2012 r., ale w proporcji do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. do 
pełnego etatu. W związku z tym, że pracownik w trakcie roku, z którego jest 
przyjmowana nagroda roczna, miał kilkakrotnie zmieniany wymiar czasu 
pracy, nagrodę roczną wypłaconą za ubiegły rok należy pomnożyć przez 
aktualny wymiar czasu pracy (1 etat). Otrzymany wynik należy podzielić 
przez współczynnik wymiaru czasu pracy w 2012 r.:

1852,01 zł (kwota premii za 2012 r.) x 1 (aktualny etat)  
= 4209,11 zł

                   0,44 (współcz. wymiaru czasu pracy)
= [(1/2 etatu x 3 miesiące) + (3/4 etatu x 3 miesiące) + (1/4 etatu x 6 miesięcy)]

12 miesięcy
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W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić 1/12 
kwoty przeliczonej nagrody rocznej, tj. 350,76 zł (4209,11 zł : 12 miesięcy).

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego

Podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego. lub. wynagrodzenia.
chorobowego. przysługującego. u. tego. samego. pracodawcy. nie.
oblicza.się.na.nowo,.jeżeli.między.okresami.pobierania.zasiłków.
zarówno.tego.samego.rodzaju,.jak.i.innego.rodzaju.nie.było.prze-
rwy.lub.przerwa.była.krótsza.niż.3.miesiące.kalendarzowe,.przy.
czym. 3-miesięczny. termin. obejmuje. pełne. miesiące. kalenda-
rzowe .

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

Jeżeli. zgodnie. z. przepisami. płacowymi. dany. składnik. wyna-
grodzenia.ulega.zmniejszeniu. tylko.za.okres.pobierania.niektó-
rych.zasiłków,.to.mimo.że.przerwa.w.pobieraniu.zasiłku.trwała.
krócej. niż. 3. miesiące. kalendarzowe,. zachodzi. konieczność.
ponownego. ustalenia. podstawy. wymiaru. zasiłku .. W. tym. przy-
padku.podstawy.wymiaru.zasiłku.nie.ustala.się.z.nowego.okresu,.
lecz. jedynie.uwzględnia.się. lub.wyłącza. ten.składnik.wynagro-
dzenia .

PRZYkłAD
Pracownik (58 lat) nabył prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego od 
21 października 2013 r. do 3 listopada br., a od 4 listopada do 5 grudnia br. 
do zasiłku chorobowego. Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej mie-
sięcznej wysokości otrzymuje miesięczną premię, która zgodnie z regulami-
nem premiowania obowiązującym w zakładzie przysługuje za okres pobiera-
nia wynagrodzenia chorobowego. Premia jest natomiast proporcjonalnie 
zmniejszana za okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 
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Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za okres od października 2012 r. do września 2013 r. 
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględniać 
premii, gdyż pracownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania wyna-
grodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpie-
czenia chorobowego od 4 listopada br. będzie nadal stanowiło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego, tj. od października 2012 r. do września br., gdyż 
między poszczególnymi okresami pobierania zasiłków nie ma przerwy. Do 
podstawy wymiaru zasiłku należy jednak doliczyć premię miesięczną, która 
zgodnie z regulaminem premiowania jest proporcjonalnie pomniejszana za 
okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli.między.okresami.pobierania.zasiłków.nie.było.przerwy.
lub.przerwa.była.krótsza.niż.3.miesiące.kalendarzowe.oraz.pra-
cownikowi. przysługiwał. składnik. wynagrodzenia,. który. nie. był.
uwzględniany.w.podstawie.wymiaru.zasiłku,.gdyż.zachowywał.
do. niego. prawo. za. okresy. niezdolności. do. pracy,. a. następnie.
zmieniono.zasady.wypłaty.tego.składnika.wynagradzania,.wpro-
wadzając. w. regulaminie. wynagradzania. zapis. o. pomniejszaniu.
jego.wysokości.za.okres.pobierania.zasiłku,.podstawę.wymiaru.
zasiłku. przysługującego. po. takiej. zmianie. należy. ustalić.
z. uwzględnieniem. tego. składnika .. Przeliczenia. podstawy.
wymiaru. zasiłku. należy. dokonać. zarówno. w. przypadku,. gdy.
zmiana.miała.miejsce.między.okresami.pobierania.zasiłków,.jak.
i.wówczas,.gdy.zmiana.nastąpiła.w.trakcie.trwania.niezdolności.
do.pracy .

PRZYkłAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 października do  
2 listopada 2013 r. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz 
dodatek funkcyjny, który przysługuje za okres pełnienia funkcji kierowniczych, 
bez względu na nieobecność w pracy spowodowaną chorobą, co oznacza, że 
dodatek ten przysługuje również za czas choroby. Od 1 listopada br. praco-
dawca dokonał zmian w regulaminie wynagradzania, w wyniku czego doda-
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tek funkcyjny został włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego od 10 do 31 października br. stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2012 r. do wrze-
śnia 2013 r. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie został uwzględniony 
dodatek funkcyjny, gdyż pracownik zachowuje do niego prawo za okres 
pobierania zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 1 do 2 listo-
pada br. należy ustalić ponownie, z uwzględnieniem dodatku funkcyjnego 
wypłaconego za okres, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, 
gdyż od 1 listopada br. dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia, do 
którego pracownik nie zachowuje prawa za okres pobierania zasiłków.

Zmiana. wysokości. wynagrodzenia. pracownika. na. skutek.
zmiany.stanowiska.pracy. lub.zmiany.warunków.wynagradzania.
nie. powoduje. ustalenia. podstawy. wymiaru. świadczeń. chorobo-
wych.z.wynagrodzenia.obowiązującego. jedynie.po. tej. zmianie ..
W.takim.przypadku.okres,.z.którego.wynagrodzenie.jest.uwzględ-
niane. w. podstawie. wymiaru. zasiłku,. nie. jest. skracany .. Jeżeli.
w.okresie,.z.którego.ustala.się.podstawę.wymiaru.zasiłku.choro-
bowego,. wynagrodzenie. pracownika. zostało. podwyższone,. ale.
wypłata.wyrównania.z.tytułu.podwyżki.nastąpiła.w.późniejszym.
terminie. –. po. dokonaniu. wyrównania. wynagrodzenia. płatnik.
zasiłku. powinien. przeliczyć. podstawę. wymiaru,. uwzględniając.
podwyższone. wynagrodzenie. i. jego. składniki. przyjmowane. do.
ustalenia.postawy.wymiaru .

PRZYkłAD
Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od 30 września br. Podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. Pracownikom wypłacono 
4 października br. podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od czerwca br. 
W związku z tym, że wypłata wyrównania płac z tytułu podwyżki nastąpiła 
w trakcie pobierania zasiłku chorobowego i została dokonana za miesiące 
uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, tj. za czerwiec, lipiec i sierpień 
br., w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić podwyż-
szone wynagrodzenie i wyrównać wysokość zasiłku.
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Jeżeli podwyżka wynagrodzenia nastąpi w trakcie 
pobierania zasiłku chorobowego, to nie ma ona 
wpływu na podstawę wymiaru zasiłku.

Jeżeli. pracodawca. z. powodu. trudności. finansowych. zakładu.
pracy. okresowo.wstrzymał.wypłatę. składników.wynagrodzenia.
przysługujących.za.różne.okresy,.nie.dokonując.zmian.w.przepi-
sach. płacowych. dotyczących. zasad. wypłaty. nagród/premii..
–. składniki. te. powinny. być. wliczane. do. podstawy. wymiaru.
zasiłku. chorobowego,. także. za. okresy. niezdolności. do. pracy.
przypadające. po. dniu. wstrzymania. wypłaty. danego. składnika ..
Od. dnia. wstrzymania. wypłaty. składnika. wynagrodzenia. nie.
należy. przeliczać. podstawy. wymiaru. zasiłku,. wyłączając. go.
z.podstawy.wymiaru.zasiłku ..W.tym.przypadku.nie.ma.zastoso-
wania.zasada.wypłacania.składników.wynagrodzenia.do.określo-
nego. terminu,. gdyż. nie. zostały. zmienione. przepisy. dotyczące.
wypłaty. premii,. lecz. okresowo. odstąpiono. od. ich. wypłaty.
i.wypłata.będzie.kontynuowana.w.miarę.polepszenia.się.warun-
ków.finansowych.firmy .

PRZYkłAD
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą od  
5 września 2013 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymy-
wał premię miesięczną pomniejszaną proporcjonalnie za czas choroby. 
W wyniku strat, jakie firma poniosła na skutek powodzi, pracodawca wstrzy-
mał wypłatę premii na okres od maja do sierpnia br. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. W podstawie wymiaru zasiłku 
należy również uwzględnić premię miesięczną, w kwocie wypłaconej pra-
cownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje 
się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, tj. za miesiące, za które została 
wypłacona premia (od września 2012 r. do kwietnia br.). Pozostały okres 
przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku od maja do sierpnia br. 
należy przyjąć bez tej premii.
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Minimalna podstawa wymiaru zasiłku
Podstawa.wymiaru.zasiłku.chorobowego.z.tytułu.pracy.w.peł-

nym.wymiarze.czasu.pracy.nie.może.być.niższa.od.kwoty.mini-
malnego. wynagrodzenia. za. pracę,. po. pomniejszeniu. o. kwotę.
odpowiadającą. stopie. procentowej. składek. na. ubezpieczenia.
społeczne. w. części. finansowanej. ze. środków. pracownika,. tj ..
o.13,71%.tego.wynagrodzenia .

Wysokość. minimalnego. wynagrodzenia. jest. uzależniona. od.
stażu. pracy. i. w. przypadku. pracowników. w. okresie. pierwszego.
roku.ubezpieczenia.podstawa.wymiaru.nie.może.być.niższa.od.
80%.kwoty.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę ..Począwszy.od.
drugiego. roku.ubezpieczenia,. podstawa.wymiaru.nie.może.być.
niższa.od.100%.minimalnego.wynagrodzenia .

Minimalna. podstawa. zasiłku. chorobowego. w. 2013. r .. wynosi.
1600.zł:
n  1380,64. zł. (100%. minimalnego. wynagrodzenia. dla. pracow-

nika.zatrudnionego.powyżej.jednego.roku.1600.zł.–.13,71%),
n  1104,51.zł.(80%.minimalnego.wynagrodzenia.dla.pracownika.

w.pierwszym.roku.pracy.1280.zł.–.13,71%) .
Do. okresów. pracy. uwzględnianych. przy. ustalaniu. minimal-

nego.wynagrodzenia.wlicza.się.okresy:
n  podlegania.obowiązkowym.ubezpieczeniom.emerytalno-rento-

wym.lub.zaopatrzeniu.emerytalnemu,
n  pobierania. zasiłków. z. ubezpieczeń. społecznych. przysługują-

cych.w.okresie.trwania.ubezpieczenia,
n  odbywania.zasadniczej.służby.wojskowej.przez.żołnierza.nie-

zawodowego,
n  urlopu.wychowawczego.przysługującego.po.31.grudnia.1998.r .,
n  pobierania. zasiłku. macierzyńskiego. i. zasiłku. w. wysokości.

zasiłku.macierzyńskiego,
n  podlegania.ubezpieczeniu.społecznemu.rolników .

Do.stażu,.od.którego.jest.uzależniona.wysokość.minimalnego.
wynagrodzenia,.nie.należy.wliczać.okresów:
n  zatrudnienia.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.celu.przygotowa-

nia.zawodowego,
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n  urlopu.bezpłatnego,
n  zasiłków. (zasiłku. chorobowego,. świadczenia. rehabilitacyj-

nego).przysługujących.po.ustaniu.ubezpieczenia.chorobowego.
lub.wypadkowego,

n  urlopu.wychowawczego.udzielonego.za.okres.przed.1.stycznia.1999.r .
Jeśli.ustalona.podstawa.wymiaru.zasiłku. jest.niższa.od.mini-

malnej.podstawy.zasiłku.chorobowego.obowiązującego.w.danym.
roku. kalendarzowym. –. wymaga. podwyższenia. do. minimalnej.
podstawy.wymiaru .

Jeżeli. pracownik. w. okresie. pobierania. zasiłku. chorobowego.
zachowuje. prawo. do. składników. wynagrodzenia,. które. nie. są.
uwzględniane. w. podstawie. wymiaru. zasiłku,. to. podstawa.
wymiaru.zasiłku.wraz.z.tymi.składnikami.nie.może.być.niższa.od.
kwoty.minimalnego.wynagrodzenia ..W.takiej.sytuacji,.aby.usta-
lić,.czy.konieczne.jest.podwyższenie.podstawy.wymiaru.zasiłku.
chorobowego. do. kwoty. minimalnego. wynagrodzenia,. należy.
zsumować. wszystkie. składniki. wynagrodzenia .. Do. obliczenia.
kwoty. minimalnego. wynagrodzenia. pracownika. wlicza. się.
zarówno.wynagrodzenie.zasadnicze.wynikające.z.umowy.o.pracę,.
jak.i.inne.dodatkowe.składniki.wynagrodzenia.o.charakterze.sta-
łym,. np .. premie,. nagrody,. dodatek. stażowy .. Jeżeli. pracownik.
w.okresie.pobierania.wynagrodzenia/zasiłku.chorobowego.zacho-
wuje.prawo.do.składników.wynagrodzenia,.które.nie.są.uwzględ-
niane.w.podstawie.wymiaru. zasiłku. chorobowego,. to.podstawa.
wymiaru.zasiłku.wraz.z.tymi.składnikami.nie.może.być.niższa.od.
kwoty.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę .

PRZYkłAD
Pracownik zatrudniony od 2 kwietnia 2012 r. stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby od 11 do 20 października br. Pracownik posiada 15-letni 
staż pracy. Wynagrodzenie pracownika składa się z płacy zasadniczej 
w wysokości 1400 zł, premii w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 
określonego w umowie o pracę, tj. w wysokości 280 zł, oraz dodatku stażo-
wego w wysokości 210 zł. Dodatek stażowy wypłacany jest w pełnej wysoko-
ści mimo choroby. Suma wynagrodzenia zasadniczego pracownika i składni-
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ków wynagrodzenia przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia za 
pracę i wynosi 1890 zł (1400 zł + 280 zł + 210 zł), dlatego podstawy 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy podnosić do kwoty mini-
malnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalenda-
rzowe miesiące zatrudnienia od kwietnia do września br. w wysokości 
1400 zł. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy 
uwzględniać premii oraz dodatku stażowego, gdyż pracownik otrzymuje je 
w pełnej wysokości mimo usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Wyliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika:
n  wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości pomniejszone o składki 

na ubezpieczenia społeczne 13,71%: 1400 zł – 191,94 zł = 1208,06 zł,
n  1208,06 zł x 80% = 966,45 zł : 30 dni = 32,22 zł,
n  32,22 zł x 10 dni = 322,20 zł.
Kwota przysługującego wynagrodzenia chorobowego wynosi 322,20 zł.

W. przypadku. pracowników. zatrudnionych. w. niepełnym.
wymiarze.czasu.pracy.kwoty.te.ulegają.odpowiednio.zmniejsze-
niu,.proporcjonalnie.do.wymiaru.czasu.pracy .

W.związku.ze.zmieniającą.się.stawką.minimalnego.wynagro-
dzenia.dla.pracowników.w.pierwszym.roku.ubezpieczenia.(80%.
minimalnego. wynagrodzenia). oraz. w. drugim. roku. i. kolejnych.
latach.(jest.to.100%.minimalnego.wynagrodzenia).może.powstać.
konieczność.przeliczenia.podstawy.wymiaru.zasiłku.z.uwzględ-
nieniem.wyższej.gwarantowanej.kwoty,.jeżeli.pierwszy.rok.ubez-
pieczenia.upłynie.w.trakcie.pobierania.zasiłku ..Do.okresu.ubez-
pieczenia.wlicza.się.bowiem.okresy.pobierania.zasiłku.chorobo-
wego.w.czasie.trwania.zatrudnienia .

Jeżeli. prawo. do. zasiłku. pracownika,. który. otrzymuje. mini-
malne.wynagrodzenie,.powstanie.na.przełomie. roku. i.podstawa.
wymiaru. zasiłku. ustalona. z. uwzględnieniem. przeciętnego. mie-
sięcznego.wynagrodzenia.wypłaconego.mu.za.okres.12.miesięcy.
kalendarzowych. lub. z. faktycznego. okresu. zatrudnienia. poprze-
dzającego. miesiąc,. w. którym. powstała. niezdolność. do. pracy,.
będzie.niższa.od.kwoty.minimalnej.podstawy.wymiaru.obowią-
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zującej. w. następnym. roku,. podstawę. tę. należy. podwyższyć. do.
kwoty.minimalnej.obowiązującej.w.roku.kalendarzowym,.w.któ-
rym.trwa.choroba .

Podstawa wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
W.przypadku.gdy.pracownik.nabywa.prawo.do.zasiłku.choro-

bowego.w.czasie. trwania. zatrudnienia,. nie.ma. żadnych.ograni-
czeń.co.do.maksymalnej.kwoty.stanowiącej.podstawę.wymiaru.
zasiłku.chorobowego .

Ograniczeniu. podlega. natomiast. podstawa. wymiaru. zasiłku.
chorobowego.przysługującego.za.okres.choroby.przypadającej.po.
ustaniu.tytułu.ubezpieczenia.chorobowego ..Podstawa.ta.nie.może.
być.wyższa.niż.100%.przeciętnego.wynagrodzenia.ogłaszanego.
do.celów.emerytalnych .

kwota 100% przeciętnego wynagrodzenia nie jest 
pomniejszana o 13,71% (składki ZUS).

W.związku.z.powyższym.podstawa.wymiaru.zasiłku.chorobo-
wego.za.okres.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia.chorobowego.nie.
może.przekroczyć.100%.przeciętnego.wynagrodzenia:
n  w. okresie. od. 1. grudnia. 2012. r .. do. 28. lutego. 2013. r .. –. z. III.

kwartału.2012.r .,.tj ..kwoty.3510,22.zł,
n  w. okresie. od. 1. marca. do. 31. maja. 2013. r .. –. z. IV. kwartału.

2012.r .,.tj ..kwoty.3690,30.zł,
n  w.okresie.od.1.czerwca.do.31.sierpnia.2013.r ..–.z.I.kwartału.

2013.r .,.tj ..kwoty.3740,05.zł,
n  w.okresie.od.1.września.do.30.listopada.2013.r ..–.z.II.kwartału.

2013.r .,.tj ..kwoty.3612,51.zł .

PRZYkłAD
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę 31 lipca 2013 r. Pracownik stał się 
niezdolny do pracy z powodu choroby od 25 lipca br. i niezdolność ta trwała do 
2 października br. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od lipca 2012 r. do czerwca 
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2013 r. w wysokości 7320 zł. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 
wypłaca ZUS. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli od 1 sierpnia 2013 r., ulega 
ograniczeniu i wynosi 3740,05 zł (tj. 100% przeciętnego wynagrodzenia 
z I kwartału 2013 r.), natomiast za okres od 1 września br. wynosi 3612,51 zł 
(tj. 100% przeciętnego wynagrodzenia z II kwartału 2013 r.).

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

Płatnik zasiłku chorobowego
Zobowiązanymi. do. ustalania. prawa. do. zasiłku. chorobowego.

i.dokonania.jego.wypłaty.są:
n  płatnicy.składek.na.ubezpieczenie.chorobowe,.którzy.zgłaszają.

do. ubezpieczenia. chorobowego. powyżej. 20. ubezpieczonych..
–.swoim.pracownikom.w.czasie.trwania.ubezpieczenia,

n  terenowe.jednostki.Zakładu.Ubezpieczeń.Społecznych .
O.tym,.kto.w.danym.roku.kalendarzowym.będzie.zobowiązany.

ustalać.prawo.do.zasiłków.w.razie.choroby.i.macierzyństwa.oraz.
zasiłki.te.wypłacać,.decyduje.stan.zatrudnienia.w.danym.zakła-
dzie. na. 30. listopada. poprzedniego. roku. kalendarzowego .. Dane.
o.liczbie.ubezpieczonych.pracowników.na.ostatni.dzień.miesiąca,.
każdy. zakład. jest. zobowiązany. wykazywać. w. wypełnianej. co.
miesiąc.deklaracji.ZUS.DRA .

W.przypadku.zakładów,.które.na.30.listopada.nie.zgłaszały.nikogo.
do.ubezpieczenia.chorobowego,.stan.zatrudnienia.takich.osób.ustala.
się.na.pierwszy.miesiąc,.w.którym.dokonali.takiego.zgłoszenia .

W.liczbie.ubezpieczonych.uwzględnia.się.osoby.zgłoszone.do.
ubezpieczenia.chorobowego,.tj .:
n  pracowników.bez.względu.na.wymiar.czasu.pracy,
n  młodocianych.(uczniów),
n  wykonujące.pracę.na.podstawie.umowy.agencyjnej.lub.umowy-

-zlecenia. albo. innej. umowy. o. świadczenie. usług,. do. której.
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zgodnie.z.Kodeksem.cywilnym.stosuje.się.przepisy.dotyczące.
zlecenia,.oraz.osoby.z.nimi.współpracujące,

n  wykonujące.pracę.nakładczą,
n  prowadzące.działalność.pozarolniczą.oraz.osoby.z.nimi.współ-

pracujące .
Aby.liczba.zatrudnionych.pracowników.nie.została.zawyżona,.

w.liczbie.ubezpieczonych.nie.należy.uwzględniać:
n  osób.przebywających.na.urlopach.wychowawczych.i.bezpłatnych,
n  duchownych.podlegających.ubezpieczeniu.chorobowemu .

Przy. ustalaniu. stanu. zatrudnienia. należy. pamiętać,. że. każda.
osoba. jest. traktowana. jak. jeden. ubezpieczony,. bez. względu. na.
rodzaj.zwartej.umowy.czy.etat.określony.w.umowie .

Płatnik zasiłku chorobowego na 1 stycznia
Jeżeli.niezdolność.do.pracy.trwa.na.przełomie.roku,.a.wypłatę.

zasiłku.chorobowego.przed.1.stycznia.rozpoczął.ZUS,.gdyż.płatnik.
składek. nie. był. zobowiązany. w. tym. roku. kalendarzowym. do.
wypłaty.zasiłków.swoim.ubezpieczonym.ze.względu.na.zatrudnia-
nie. poniżej. 21. ubezpieczonych. –. ZUS. kontynuuje. tę. wypłatę.
zasiłku.w.nowym.roku.kalendarzowym.za.cały.nieprzerwany.okres.
niezdolności.do.pracy,.nawet. jeżeli.od.1.stycznia.płatnik.składek.
jest.zobowiązany.do.wypłaty.zasiłków.swoim.pracownikom .

Pracodawca. będzie. ustalał. prawo. do. zasiłków. oraz. rozpocznie.
dokonywanie.wypłaty.zasiłków.swoim.pracownikom.w.stosunku.do.
osób,.które.nabędą.prawo.do.zasiłków.po.przerwie.lub.które.przedłożą.
zwolnienie.lekarskie.po.raz.pierwszy.w.danym.roku.kalendarzowym .

PRZYkłAD
Pracownik (43 lata) był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 paździer-
nika 2012 r. do 7 lutego br. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie za czas 
choroby od 10 października do 11 listopada 2012 r. (33 dni). W związku 
z tym, że w 2012 r. pracodawca nie był uprawniony do wypłaty zasiłków 
chorobowych swoim pracownikom, gdyż według stanu na 30 listopada 
2011 r. zatrudniał 9 pracowników, wypłatę zasiłku chorobowego od 12 listo-
pada 2012 r. przekazał do ZUS. W 2013 r. zakład sam będzie wypłacał zasiłki 
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chorobowe, gdyż stan zatrudnienia na 30 listopada 2012 r. wyniósł 22 osoby. 
W tej sytuacji ZUS będzie kontynuował wypłatę zasiłku chorobowego pracow-
nikowi za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy, tj. do 7 lutego br.

Odmienne. postępowanie. występuje. w. sytuacji,. gdy. zakład.
pracy.od.1.stycznia. traci.prawo.do.wypłaty.zasiłków,.gdyż.stan.
zatrudnienia.na.30.listopada.poprzedniego.roku.nie.przewyższał.
20.pracowników ..Jeżeli.przed.1.stycznia.zakład.pracy.wypłacał.
zasiłki.pracownikom,.a.ze.względu.na.stan.zatrudnienia.w.nowym.
roku.kalendarzowym.stracił.prawo.do. ich.wypłaty,.wówczas.od..
1.stycznia.powinien.przekazać.wypłatę.zasiłku.do.ZUS.właści-
wego.według.siedziby.płatnika.składek .

Termin wypłaty zasiłku
Płatnicy. składek. zgłaszający. do. ubezpieczenia. chorobowego.

powyżej.20.ubezpieczonych.powinni.wypłacić.zasiłki.chorobowe.
w. terminach. przyjętych. do. wypłaty. wynagrodzeń .. Jeżeli. do.
wypłaty.zasiłku.uprawniony.jest.ZUS,.wypłata.zasiłku.powinna.
nastąpić. na. bieżąco. po. stwierdzeniu. uprawnień. do. wypłaty ..
Zasiłki. te. wypłaca. się. nie. później. niż. w. ciągu. 30. dni. od. daty.
złożenia.dokumentów.niezbędnych.do.stwierdzenia.uprawnień.do.
zasiłku .

Pracodawcy.wypłacający.wynagrodzenie.za.pracę.raz.w.mie-
siącu,.wypłaty.takiego.wynagrodzenia.powinni.dokonywać.z.dołu.
w.stałym.i.ustalonym.wcześniej.terminie,.niezwłocznie.po.usta-
leniu. jego. pełnej. wysokości,. nie. później. jednak. niż. w. ciągu.
pierwszych.10.dni.następnego.miesiąca.kalendarzowego.(art ..85.
i.86.k .p .) ..W.tym.samym.terminie.pracodawca.będący.płatnikiem.
zasiłków. powinien. wypłacać. uprawnionym. wszelkie. zasiłki ..
Jednak.powinien.je.wypłacić.nie.później.niż.w.ciągu.30.dni.od.
daty. wpływu. do. pracodawcy. wszystkich. dokumentów. niezbęd-
nych.do.stwierdzenia.uprawnień.do.zasiłku .

Przekroczenie.przez.płatnika. składek. terminu.wypłaty.powo-
duje.konsekwencje.finansowe ..Jeżeli.płatnik.składek.nie.wypłacił.
zasiłku.w.terminie,.jest.on.zobowiązany.do.wypłaty.odsetek.od.
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tego.zasiłku.w.wysokości. i.na.zasadach.określonych.w.ustawie.
o.systemie.ubezpieczeń.społecznych .

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

Wypłata zasiłków przez ZUS
ZUS.wypłaca.zasiłki.niezwłocznie.po.ustaleniu.do.nich.prawa ..

Przy.tym.–.podobnie.jak.w.przypadku.płatników.składek.–.zasiłki.
te.ZUS.wypłaca.nie.późnej.niż.w.ciągu.30.dni.od.daty.złożenia.
dokumentów. niezbędnych. do. stwierdzenia. uprawnień. do. zasił-
ków .

Termin.na.wypłatę.zasiłku.wynosi.30.dni,. licząc.od.następnego.
dnia.po.dacie.wpływu.dokumentów.niezbędnych.do.wypłaty.zasiłku .

PRZYkłAD
Zakład pracy zatrudniający 5 osób przekazał 14 października br. do ZUS wypłatę 
zasiłku chorobowego dla pracownika, począwszy od 15. dnia niezdolności do 
pracy, tj. od 5 do 13 października 2013 r. Ustalając pracownikowi uprawnienia 
do zasiłku chorobowego, ZUS odesłał pracodawcy zaświadczenie płatnika 
składek ZUS Z-3 w celu jego uzupełnienia o prawidłowy okres wynagrodzenia 
przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Uzupełnione zaświad-
czenie zakład dostarczył do ZUS 21 października br. Termin na załatwienie 
sprawy liczony jest od następnego dnia po dacie wpływu uzupełnionego 
zaświadczenia Z-3, tj. od 22 października, i upływa 20 listopada br.

Jeżeli.złożenie.wszystkich.dokumentów.niezbędnych.do.usta-
lenia. prawa. do. zasiłku. ma. miejsce. przed. upływem. okresu,. za.
który.zasiłek.przysługuje,.to.termin.30.dni.jest.liczony.od.następ-
nego.dnia.po.okresie,.za.który.zasiłek.przysługuje .

W. przypadku. złożenia. wszystkich. dokumentów. niezbędnych.
do. ustalenia. prawa. do. zasiłku. przed. upływem. okresu,. za. który.
zasiłek.przysługuje,.gdy.okres.niezdolności.do.pracy.przypada.na.
przełomie.miesięcy,. termin.30.dni. na.wypłatę. zasiłku. za. część.
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okresu. niezdolności. do. pracy. przypadającej. do. końca. miesiąca.
liczy.się.od.następnego.dnia.po.ostatnim.dniu.miesiąca.kalenda-
rzowego,.za.który.zasiłek.przysługuje .

Jeżeli. ZUS. nie. wypłacił. zasiłku. chorobowego. w. terminie,.
wówczas.jest.zobowiązany.do.wypłaty.odsetek.od.tego.świadcze-
nia. w. wysokości. odsetek. ustawowych. określonych. przepisami.
prawa.cywilnego .

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

Jeżeli. się. zdarzy,. że.osoba.uprawniona.do.zasiłku,. z. różnych.
niezależnych.od.niej.przyczyn,.nie.miała.możliwości.wystąpienia.
z.wnioskiem.o.wypłatę.świadczenia,.wówczas.termin.6.miesięcy.
należy.liczyć.od.dnia,.w.którym.ustała.przyczyna.uniemożliwia-
jąca.zgłoszenie.roszczenia .

PODSTAWA PRAWNA:

n  art. 4–17, art. 36–52, art. 53–59, art. 61–62, art. 67–68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU 
z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996),

n  art. 6– 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, 
poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

n  art. 23
1

 art. 77
2

 art. 85–86, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. 
nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),

n  art. 4 pkt 1–4 i pkt 9, art. 6, art. 9, art. 11, art. 13, art. 15–18, art. 22 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 983),

n  § 2–4, § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2012 r. poz. 444),

n  § 1–5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz 
formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (DzU  nr 65, poz. 743),

n  § 3–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych (DzU  nr 12, poz.104),

n  rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2012 r. (DzU  nr 192, poz. 1141),

n  rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2013 r. (DzU  z 2012 r. poz. 1026).
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n  tygodnik, 52 numery w roku,

n  co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące  
opracowanie jednego z tematów kadrowych,

n  Nowe dodatki – raz w miesiącu!

  Prawo w jednostkach budżetowych  
– wyjaśniamy aktualne problemy kadrowych  
z jednostek budżetowych,

  „Płace i rozliczenia” – poświęcony  
tematyce naliczania wynagrodzeń,

  „Kompendium Kadrowe – procedury”  
– krok po kroku wskazujemy właściwy sposób  
postępowania pracodawcy w sprawach  
pracowniczych,

n  4 razy w roku płyta CD z obszernym  
zbiorem artykułów, druków i formularzy  
dotyczących jednego z zagadnień  
prawnopracowniczych,

n  cały rok dostęp do wydania internetowego  
czasopisma gratis www.spp.infor.pl 

Prenumerata tygodnika na rok 2014
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