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Rozdział	I
Wynagrodzenie	za	czas	choroby	i	zasiłek	
chorobowy	–	zasady	nabywania	prawa	
do	świadczeń

fb90549d-125e-429d-b2a1-b183c5049d3a

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym osobie podlegającej ubezpie-
czeniu chorobowemu. Pracownicy, jako osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowe-
mu obowiązkowo, są nim objęci od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. 
Pracownicze prawo do zasiłku chorobowego jest uzależnione 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 lecze-
nia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Na równi z nie-
zdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do zasiłku chorobowego, traktowana 
jest również niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom 
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, a także 
odosobnienie w związku z chorobą zakaźną. 

1.	Wynagrodzenie	chorobowe	
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby po raz pierwszy w da-

nym roku kalendarzowym, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego (art. 92 k.p.). Jest 
ono wypłacane i finansowane przez pracodawcę i przysługuje za okres do 33 dni w roku 
kalendarzowym. Od 34. dnia niezdolności do pracy pracownik nabywa prawo do zasiłku 
chorobowego. 

Zasada ta jest stosowana do pracowników, którzy nie ukończyli 50. roku życia. Jeżeli pra-
cownik ukończył 50 lat, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie 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 niezdolno-
ści do pracy z powodu choroby pracownika przypadającej po roku kalendarzowym, w któ-
rym ukończył on 50. rok życia.

 
PRzykład	
Pracownik urodzony 26 grudnia 1962 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 
od 25 marca do 26 kwietnia 2013 r. (33 dni). Jest to jego pierwsza niezdolność do pra-
cy w tym roku kalendarzowym. W związku z tym, że 50. rok życia pracownik ukończył 
w 2012 r., od 25 marca do 7 kwietnia br. (14 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas 
choroby, a od 15. dnia tej niezdolności do pracy, tj. od 8 do 26 kwietnia br. przysługuje 
mu zasiłek chorobowy. 
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Okres 33/14 dni niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie chorobowe, ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku ka-
lendarzowym, nawet jeśli między nimi występują przerwy. 

PRzykład	
Pracownik (37 lat) był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresach: od 17 do 
21 stycznia 2013 r. (5 dni), od 12 do 21 lutego 2013 r. (10 dni) i od 8 do 26 marca  2013 r. 
(19 dni). 
W związku z tym przysługują mu następujące świadczenia: 
■■ wynagrodzenie chorobowe od 17 do 21 stycznia, od 12 do 21 lutego i od 8 do 25 mar-
ca (5 dni + 10 dni + 18 dni = 33 dni), 
■■ zasiłek chorobowy za 26 marca (1 dzień). 

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

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

Jeżeli pracownik w ciągu roku kalendarzowego podejmie dodatkowe zatrudnienie, do 
okresu 33/14 dni niezdolności do pracy, w czasie których zachowuje prawo do wynagro-
dzenia, należy wliczyć również okresy wypłaty tego wynagrodzenia przed podjęciem dodat-
kowego zatrudnienia. 

PRzykład	
Pracownica (38 lat) zatrudniona od 5 kwietnia 2007 r. na pełny etat była niezdolna do 
pracy z powodu choroby od 24 stycznia do 14 lutego 2013 r. (22 dni). Za ten okres otrzy-
mała wynagrodzenie chorobowe. 
W trakcie roku, od 15 marca, pracownica podjęła dodatkowe zatrudnienie u innego pra-
codawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 5 do 30 kwietnia (26 dni) 
była niezdolna do pracy z powodu choroby. W obu zakładach pracownica ma prawo do 
wynagrodzenia chorobowego za 11 dni, tj. od 5 do 15 kwietnia,  do wyczerpania limitu 33 
dni wynagrodzenia chorobowego. Od 16 kwietnia pracownica nabywa prawo do zasiłku 
chorobowego w obu zakładach. 
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2.	Wynagrodzenie	chorobowe	na	przełomie	roku	kalendarzowego	

Gdy niezdolność do pracy przypada na przełomie roku, świadczenie, jakie będzie przy-
sługiwało pracownikowi od 1 stycznia następnego roku, zależy od tego, czy 31 grudnia po-
przedniego roku pracownik miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby czy do zasiłku 
chorobowego. 

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

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

Dopiero wtedy, gdy po 1 stycznia wystąpi przerwa w niezdolności do pracy (nawet 1-dnio-
wa i bez względu na dzień, w jakim wystąpi), a następnie po przerwie pracownik ponownie 
zachoruje, płatnik będzie miał obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego. W takim 
przypadku okres 14/33 dni będzie liczony począwszy od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy przypadającej 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 
(36 dni). Pracownikowi przysługują: 
■■ wynagrodzenie chorobowe w 2012 r. za styczeń (6 dni), za kwiecień (4 dni) i za 4 dni 
grudnia, 
■■ zasiłek chorobowy od 27 grudnia 2012 r. do 27 stycznia 2013 r. (31 grudnia pracownik 
był uprawniony do zasiłku chorobowego). 

Pracownik chorował ponownie od 12 do 15 lipca 2013 r. W tym przypadku nabywa pra-
wo do wynagrodzenia chorobowego, aż do wyczerpania limitu 14 dni w bieżącym roku 
kalendarzowym. 

3.	Nabycie	prawa	do	zasiłku	chorobowego	
Podstawowym warunkiem nabycia pra-

wa do zasiłku chorobowego jest powstanie 
niezdolności do pracy z powodu choroby 
w czasie trwania ubezpieczenia chorobowe-
go. Może mieć jednak miejsce sytuacja, kie-
dy niezdolność do pracy powstanie w cza-
sie przerw w ubezpieczeniu chorobowym 

UWAGA!
W  przypadku  powstania  niezdolności  do  pracy 
w okresie przerwy w ubezpieczeniu chorobowym, 
prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za 
okres przypadający w czasie takiej przerwy. 
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spowodowanych urlopem bezpłatnym, wychowawczym albo odbywaniem czynnej służby 
wojskowej przez żołnierza niezawodowego. W czasie tych przerw pracownik nie podle-
ga ubezpieczeniu chorobowemu, a zatem nie nabywa w tym okresie uprawnień do zasiłku 
chorobowego. 

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

PRzykład	
Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 września 2011 r. do 31 marca 
2013 r. Od 10 marca do 29 kwietnia  2013 r. była niezdolna do pracy. W okresie urlopu 
wychowawczego, tj. od 10 do 31 marca 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 kwietnia. 

Jeżeli pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby przed objęciem go 
ubezpieczeniem chorobowym, wówczas zasiłek chorobowy nie będzie przysługiwał za cały 
okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. 

PRzykład	
Juka Sp. z o.o. 29 marca 2013 r. podpisała z 42-letnim kandydatem na pracownika umo-
wę o pracę, zgodnie z którą miał on rozpocząć pracę od 1 kwietnia. Pracownik 31 marca 
trafił do szpitala z podejrzeniem zawału. W wyniku tego zdarzenia pracownik otrzymał 
zwolnienie lekarskie na okres od 31 marca do 20 kwietnia. Ponieważ niezdolność do 
pracy powstała przed objęciem go ubezpieczeniem chorobowym, pracownikowi nie 
przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy za cały okres nieprze-
rwanej niezdolności do pracy. 

Pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym z więcej niż jednego tytu-
łu, w czasie trwania tego ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje oddzielnie z każde-
go tytułu.

 
PRzykład	
Pracownica (53 lata), jest zatrudniona na 1/2 etatu w Alfa S.c. oraz na 3/4 etatu 
w Omega sp. z o.o. Od 13 do 31 marca 2013 r. była niezdolna do pracy z powodu choro-
by. Pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od 13 do 26 marca (14 dni) 
oraz do zasiłku chorobowego od 27 do 31 marca u każdego z tych pracodawców. 

4.	Okres	wyczekiwania	na	prawo	do	zasiłku	chorobowego	
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu po okresie 30 dni nieprzerwanego ubez-

pieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Taka sytuacja bę-
dzie dotyczyć osób zatrudnionych np. na umowę o pracę. Bez znaczenia pozostaje rodzaj 
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zawartej umowy, a zatem może to być zarówno umowa o pracę na okres próbny, na czas 
określony, na czas wykonywania określonej pracy, jak i umowa o pracę na czas nieokreślony. 

Do okresu ubezpieczenia, od którego jest uzależnione prawo do zasiłku chorobowego, 
zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązko-
wo, 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 8 marca 2013 r. Stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby 29 marca i chorował do 12 kwietnia. Przed rozpoczęciem zatrud-
nienia, do 28 lutego przez 5 lat podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, co udo-
kumentował w zakładzie pracy zaświadczeniem z KRUS. Ponieważ przerwa między 
obecnym a poprzednim ubezpieczeniem nie przekroczyła 30 dni, a łączny okres ubez-
pieczenia trwa co najmniej 30 dni, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe 
za cały okres niezdolności do pracy. 

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

 
PRzykład	
Pracownica (56 lat) podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 4 marca 2013 r. Przed roz-
poczęciem pracy była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Stała 
się niezdolna do pracy 27 marca i chorowała nieprzerwanie do 18 kwietnia br. Za okres 
od 27 marca do 2 kwietnia br. pracownica nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowe-
go, ponieważ nie posiada wymaganego 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego. 
Pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od 31. dnia podlegania temu ubez-
pieczeniu (okres od 27 marca do 2 kwietnia jest traktowany na równi z ubezpieczeniem cho-
robowym), tj. od 3 do 16 kwietnia (14 dni) oraz do zasiłku chorobowego od 17 do 18 kwietnia. 

Odrębnie traktowane są przerwy w ubezpieczeniu chorobowym dłuższe niż 30-dniowe, 
jeżeli ich powodem jest: 
■■ urlop wychowawczy, 

UWAGA!
Do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku cho-
robowego wlicza się wcześniejsze podleganie ubez-
pieczeniu chorobowemu, jeśli od ustania poprzed-
niego ubezpieczenia do czasu ponownego objęcia 
tym ubezpieczeniem upłynęło nie więcej niż 30 dni. 
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■■ urlop bezpłatny, 
■■ odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 

W tym przypadku okresy ubezpieczenia przypadające przed przerwą dolicza się do okre-
sów ubezpieczenia chorobowego. Okresu urlopów wychowawczego i bezpłatnego nie zali-
cza się jednak do okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

 
PRzykład	
Pracownica, zatrudniona od marca 2005 r., przebywała na urlopie wychowawczym od 5 
października 2011 r. do 4 marca 2013 r. 5 marca dostarczyła zwolnienie lekarskie z ko-
dem B na okres od 5 do 26 marca. Okres przebywania na urlopie wychowawczym sta-
nowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym, jednak pracownica ma prawo do wyna-
grodzenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, ponieważ posiada 
wymagany 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego. Okresem tym jest ubezpie-
czenie chorobowe, któremu pracownica podlegała przed urlopem wychowawczym. 

5.	Prawo	do	zasiłku	chorobowego	bez	okresu	wyczekiwania	
W pewnych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowe-

go przysługuje pracownikowi bez okresu wyczekiwania, a zatem nawet od pierwszego dnia 
zatrudnienia.  

Przypadki, w których prawo do świadczeń chorobowych przysługuje bez okresu wyczekiwania

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

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

Sprawowanie mandatu posła lub senatora i podjęcie pracy w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji

Posiadanie co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (bez wzglę-
du na przerwy między poszczególnymi okresami), do którego wlicza się:

 ■ okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu niezależnie od długości przerw 
między poszczególnymi okresami,

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

Do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie wlicza się okresów: 
 ■ urlopu wychowawczego, 
 ■ urlopu bezpłatnego, 
 ■ pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przy-

sługujących po ustaniu tytułu ubezpieczenia, 
 ■ pozostawania w rejestrze bezrobotnych (bez względu na to, czy taka osoba miała prawo do za-

siłku dla bezrobotnych). 
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PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 1 marca 2013 r. chorował od 12 do 30 marca. Do 31 stycz-
nia  był zatrudniony u innego pracodawcy, u którego przepracował 12 lat. U poprzed-
niego pracodawcy wykorzystał w tym roku kalendarzowym 33 dni wypłaty wynagro-
dzenia chorobowego. Ponieważ pracownik posiada 12-letni okres obowiązkowego 
ubezpieczenia chorobowego z tytułu pracy u poprzedniego pracodawcy, okres wy-
czekiwania na świadczenie chorobowe nie jest wymagany. Przerwa między okresami 
zatrudnienia, dłuższa niż 30 dni, nie wpływa na nabycie prawa do świadczeń cho-
robowych u kolejnego pracodawcy. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego 
od pierwszego dnia zatrudnienia, zatem zasiłek chorobowy przysługuje mu od 12 
do 30 marca. 

6.	Brak	prawa	do	zasiłku	chorobowego	
Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik 

na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Typowym 
przykładem takiej sytuacji jest okres, w którym pracownik otrzymuje od pracodawcy wyna-
grodzenie za czas niezdolności do pracy. Dotyczy to też niektórych grup pracowników, które 
mają prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w czasie trwania zatrudnienia 
na podstawie przepisów szczególnych. 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej 
w czasie: 
■■ urlopu bezpłatnego; 
■■ urlopu wychowawczego; 
■■ tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przy-

padków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wyko-
nujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, gdyż mogą one z tego tytułu 
dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykony-

wania pracy w wyniku decyzji o zwalczaniu chorób zakaźnych wydanej przez właściwy albo 
uprawniony organ. Pracownik podejrzany o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej ma obo-
wiązek podjąć inną pracę, proponowaną przez pracodawcę, odpowiadającą jego kwalifika-
cjom zawodowym lub pracę, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Odmowa 
przyjęcia takiej pracy przez pracownika skutkuje odmową prawa do zasiłku chorobowego. 
Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi dopiero wówczas, gdy pracodawca nie ma 
możliwości przesunięcia go do innej pracy. Ustalenie uprawnień do zasiłku następuje na 
podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ lub podmiot zgodnie z przepisami o cho-
robach zakaźnych i zakażeniach. 

Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres trwania niezdolności do 
pracy, orzeczonej nawet kilkoma kolejnymi zaświadczeniami lekarskimi, jeśli niezdolność 
do pracy jest efektem popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. 
Okoliczności te są ustalane na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 
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Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy nie przysługują ubezpieczonemu za okres 
pierwszych 5 dni niezdolności do pracy w sytuacji, gdy niezdolność ta została spowodowa-
na przez niego nadużyciem alkoholu. O tym, czy niezdolność do pracy wynika z tej przyczy-
ny, decyduje lekarz, który w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA zamieszcza kod C, ozna-
czający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Okoliczność ta może 
zostać ustalona również w innym trybie, np. w postępowaniu powypadkowym w protokole 
lub w karcie wypadku.

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

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

PRzykład	
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 15 do 23 mar-
ca 2013 r. Kolejne zwolnienie lekarskie przedłożył na okres od 24 marca do 6 
kwietnia (14 dni). W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego od pracy stwierdzono, że 31 marca br. w czasie zwolnienia pracownik 
wykonywał pracę zarobkową u innego pracodawcy. Ustalenia te zostały zapisa-
ne w protokole z kontroli. Na tej podstawie pracownik został pozbawiony prawa 
do zasiłku chorobowego za cały okres objęty drugim zaświadczeniem lekarskim, 
tj. od 24 marca do 6 kwietnia. 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytuacji, w której stwierdzono, że zaświadczenie le-
karskie zostało sfałszowane. Przez sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA nale-

ży rozumieć jego podrobienie, przerobienie, 
a także wypełnienie druku zaświadczenia, 
zaopatrzonego w podpis lekarza, niezgod-
nie z jego wolą. W takim przypadku pracow-
nik utraci prawo do świadczenia chorobo-
wego za cały okres objęty sfałszowanym 
zwolnieniem. 

UWAGA!
W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zo-
stało sfałszowane, należy wystąpić do lekarza le-
czącego o wyjaśnienie sprawy. 
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7.	Okres,	przez	który	przysługuje	zasiłek	chorobowy	

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

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

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

PRzykład	
Pracownik (45 lat) przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 marca do 30 kwietnia 2013 r. 
Pracownik miał prawo do: 
■■ wynagrodzenia chorobowego za 33 dni na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, tj. od 
17 marca  do 18 kwietnia, 
■■ zasiłku chorobowego za pozostały okres, tj. od 19 do 30 kwietnia  (12 dni). 

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

Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczyć również wszystkie okresy 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 15 do 19 marca 2013 r. (5 dni) i od 20 do 26 marca (7 dni) z powodu przeziębienia 
oraz od 27 marca do 27 kwietnia (32 dni) z powodu urazu dłoni. 
Pracownica ma prawo do: 
■■ wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, tj. od 15 marca do 16 kwietnia,
■■ zasiłku chorobowego za 11 dni, tj. od 17 do 27 kwietnia. 

Ponieważ między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie ma przerwy, wszystkie te okresy 
należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego trwającego od 15 marca, niezależnie od 
tego, że poszczególne okresy niezdolności do pracy były spowodowane różnymi cho-
robami. Łącznie pracownica wykorzystała 44 dni okresu zasiłkowego (5 dni + 7 dni +  
+ 32 dni). 

Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności 
do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a po-
wstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. W takim 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, 
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ponieważ w zwolnieniu lekarskim, które otrzymuje płatnik, nie zamieszcza się numeru sta-
tystycznego choroby. Dlatego zamiast tego numeru lekarz powinien wpisać kod A, który 
jest informacją dla płatnika, że niezdolność do pracy orzeczona w tym zaświadczeniu jest 
spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą 
nieprzekraczającą 60 dni. 

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

Odsunięcie od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli pra-
cownik nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom

Niezdolność do pracy spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnio-
nego przez ubezpieczonego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu

Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywanie 
zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem

Przedłożenie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego

PRzykład	
Pracownik (53 lata) był niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 29 marca 2013 r. 
i z tego tytułu nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od 2 do 15 marca (14 dni) 
oraz do zasiłku chorobowego od 16 do 29 marca (14 dni). Pracownik ponownie zacho-
rował i przedłożył zwolnienie lekarskie na okres 20 dni od 2 do 21 kwietnia. W zwolnie-
niu lekarskim lekarz wpisał kod A. Oznacza to, że niezdolność do pracy została spo-
wodowana tą samą chorobą, która była przyczyną poprzedniej niezdolności do pracy. 
Przerwa w niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni, dlatego niezdolność powstałą 
po przerwie należało wliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Pracownik wykorzystał 
łącznie 48 dni okresu zasiłkowego (28 dni + 20 dni). 

PRzykład	
Pracownik (35 lat) przebywał za zwolnieniu lekarskim od 7 stycznia do 1 maja 2013 r. 
(114 dni). Kolejne zwolnienie przedłożył na okres od 2 do 16 maja. W dacie końcowej tego 
zwolnienia została dopisana cyfra „1”. W wyniku postępowania wyjaśniającego przepro-
wadzonego z lekarzem wystawiającym zaświadczenie lekarskie ustalono, że zwolnienie 
lekarskie zostało wystawione na okres od 2 do 6 maja. W wyniku sfałszowania przez 
pracownika zwolnienia lekarskiego przez dopisanie cyfry „1” w dacie końcowej tego zwol-
nienia, pracownik został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego. Okres objęty sfał-
szowanym zaświadczeniem lekarskim zostanie wliczony do jednego okresu zasiłkowego. 
Łącznie pracownik wykorzystał 119 dni okresu zasiłkowego (114 dni + 5 dni). 

Okres zasiłkowy należy liczyć od nowa w przypadku wystąpienia nawet jednodniowej 
przerwy, w której pracownik był zdolny do pracy między poszczególnymi okresami niezdol-
ności do pracy spowodowanej różnymi chorobami. 
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Jeżeli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanej różnymi 
chorobami, wystąpi choćby 1 dzień przerwy (bez względu na to, czy jest to dzień roboczy 
czy ustawowo wolny od pracy), okres zasiłkowy należy liczyć od nowa. 

PRzykład	
Pracownica (28 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu urazu nogi przez 101 dni 
od 4 stycznia do 14 kwietnia 2013 r. Ponownie stała się niezdolna do pracy z powodu prze-
ziębienia od 5 do 10 maja  (6 dni). Ponieważ w niezdolności do pracy spowodowanej róż-
nymi chorobami wystąpiła przerwa, okres niezdolności do pracy od 5 do 10 maja należy 
wliczyć do nowego okresu zasiłkowego rozpoczynającego się od 5 maja. 

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

W przypadku gdy płatnik zasiłku ma 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 bo-
wiem przerwa w niezdolności do pracy, a nie przerwa w przedkładaniu zwolnień lekarskich. 
W przypadku gdy z opinii lekarza leczącego będzie wynikało, że między okresami orzeczo-
nych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał 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 zli-
czyć do jednego okresu zasiłkowego. 

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

Jeżeli lekarz leczący potwierdzi, że ubezpieczony w okresie przerwy między poszczegól-
nymi niezdolnościami do pracy był zdolny do pracy, to okresu niezdolności do pracy przy-
padającej 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 lekar-
skim) albo przypada na okres ciąży (kod B w zaświadczeniu lekarskim), zasiłek chorobowy 
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przysługuje przez okres 270 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy pracownika spo-
wodowana gruźlicą albo przypadająca na okres ciąży wystąpi bezpośrednio po niezdolno-
ści do pracy spowodowanej innymi przyczynami, pracownik nie nabywa prawa do nowego 
okresu zasiłkowego. Okresy tych niezdolności do pracy wlicza się do jednego okresu zasił-
kowego trwającego nie dłużej niż 270 dni. 

PRzykład	
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28 stycznia do 29 kwietnia 2013 r. 
(92 dni) z powodu urazu kręgosłupa. W kolejnym zwolnieniu lekarskim od 30 kwietnia 
do 11 maja (12 dni) lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie wpisał kod D. Ponieważ 
w orzeczonej niezdolności do pracy spowodowanej różnymi schorzeniami nie wystąpiła 
przerwa, a w zwolnieniu lekarskim od 30 kwietnia został umieszczony kod D (niezdol-
ność do pracy spowodowana gruźlicą), pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego 
do wyczerpania 270 dni okresu zasiłkowego. 

Do okresu zasiłkowego oraz do okresu 14/33 dni wynagrodzenia chorobowego nie nale-
ży wliczać okresów niezdolności do pracy, w których pracownik nie nabył prawa do zasiłku 
chorobowego w związku z niespełnieniem pewnych warunków. Do okresu zasiłkowego nie 
należy wliczać okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie: 
■■ wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego, 
■■ urlopu bezpłatnego, 
■■ urlopu wychowawczego, 
■■ tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przy-

padków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wyko-
nujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. 

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

8.	Wysokość	zasiłku	chorobowego	
Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości: 
■■ 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, również za okres zwolnienia lekar-

skiego przypadający na czas pobytu w sanatorium, 
■■ 70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, 
■■ 100% podstawy wymiaru, również za okres pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy: 

 — przypada na okres ciąży, 
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 — powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 
 — powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi po-
brania komórek, tkanek i narządów. 

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

PRzykład	
Pracownik (38 lat) stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 23 marca 2013 r. 
i przebywał na zwolnieniu lekarskim do 30 kwietnia. Od 22 do 26 kwietnia był w szpi-
talu. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres od 23 marca do 
24 kwietnia (33 dni) w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru, również za okres 
pobytu w szpitalu. Za okres od 25 do 26 kwietnia  przysługuje mu zasiłek chorobowy 
w wysokości 70% podstawy wymiaru, a za dalszy okres – w wysokości 80% podstawy 
wymiaru. 

W przypadku gdy pracownik w okresie swojej choroby przebywa w innym niż szpital sta-
cjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, 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 zapewnio-
ną całodobową opiekę, zasiłek chorobowy za okres pobytu pracownika w tych ośrodkach 
przysługuje w wysokości 80%. 

Jeśli niezdolność do pracy z powodu 
choroby wynika z późniejszych następstw, 
które zaistniały w związku ze stwierdzo-
nym wcześniej wypadkiem w drodze do 
lub z pracy, zasiłek chorobowy przysługu-
je w wysokości 100% podstawy wymiaru. 
Warunkiem wypłacenia zasiłku chorobowe-
go w wyższej wysokości jest udokumento-
wanie związku tej niezdolności do pracy z wypadkiem dodatkowym zaświadczeniem wyda-
nym przez lekarza. 

PRzykład	
Pracownik (28 lat) w styczniu 2013 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy i z tego po-
wodu przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 120 dni. Pracownik przedłożył zwol-
nienie lekarskie od 25 stycznia do 30 kwietnia oraz zaświadczenie lekarza leczącego 
stwierdzające, że ta niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem, jaki miał miejsce 
w styczniu. Pracownikowi przysługują wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobo-
wy w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

UWAGA!
Za  okres  pobytu  w  sanatorium,  hospicjum  lub 
w domu opieki społecznej pracownikowi przysłu-
guje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podsta-
wy wymiaru. 
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9.		Wysokość	zasiłku	chorobowego	dla	osób,	które	ukończyły	
50	lat	

Od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 
33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukoń-

czył 50. rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru 
zasiłku. Okres, za który pracownikowi przysłu-
guje zasiłek chorobowy w wyższej wysokości 
w związku z pobytem w szpitalu jest liczony po-
cząwszy od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy przypadającej po okresie 14 dni wypłaty 
przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowe-
go, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. 

PRzykład	
Pracownik w wieku 53 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby od 20 lutego do 
16 kwietnia 2013 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzo-
wym, a cały okres zwolnienia przypada na pobyt w szpitalu. Pracownik ma prawo: 
■■ od 20 lutego do 5 marca (14 dni) do wynagrodzenia w wysokości co najmniej 80% 
podstawy wymiaru, 
■■ od 6 do 24 marca (19 dni) do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy 
wymiaru, 
■■ od 25 marca do 16 kwietnia (23 dni) do zasiłku chorobowego w wysokości 70% pod-
stawy wymiaru. 

PRzykład	
Pracownik ukończył 50. rok życia 3 marca 2013 r. Od 27 marca do 29 kwietnia 2013 r.  
przebywał w szpitalu. Za okres od 27 marca do 28 kwietnia (33 dni) pracownik ma prawo 
do wynagrodzenia za czas choroby w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru. 
Za 29 kwietnia przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. 

Ustalając okres od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za któ-
ry przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, na-
leży uwzględnić:
■■  okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał: 

 — wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, 
 — zasiłek chorobowy, 

■■ okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku 
z następujących przyczyn: 

 — odsunięcia od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, 
jeżeli pracownik nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabro-
nionej takim osobom, 

UWAGA!
Zasiłek chorobowy w wyższej wysokości przysługu-
je z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby 
przypadającej po roku kalendarzowym, w którym 
pracownik ukończył 50. rok życia. 
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 — niezdolności do pracy spowodowanej w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia 
popełnionego przez ubezpieczonego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, 

 — niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu, 
 — wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wyko-

rzystywaniem zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, 
 — przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego.

 
PRzykład	
Pracownica (52 lata) przebywała w szpitalu od 11 do 27 marca 2013 r. (17 dni). Kolejne 
zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 28 do 31 marca (4 dni). Pracownica ponownie 
przebywała w szpitalu od 1 do 13 kwietnia br. (13 dni). 29 marca została przeprowadzona 
kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez tę pracownicę. 
W wyniku kontroli ustalono, że pracownica wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgod-
nie z jego celem, co zostało zawarte w protokole pokontrolnym. Pracownica została 
pozbawiona prawa do zasiłku chorobowego za okres kontrolowanego zwolnienia le-
karskiego, tj. od 28 do 31 marca (za 4 dni), jednak ten okres należy uwzględnić przy 
ustalaniu okresu, za który pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego w wyższej 
wysokości w związku z pobytem w szpitalu. W związku z tym, że choroba pracownicy od 
11 marca była jej pierwszą niezdolnością do pracy w tym roku, pracownicy przysługują: 
■■ od 11 do 24 marca (14 dni) wynagrodzenie za chorobę w wysokości 80% podstawy 
wymiaru, 
■■ od 25 do 27 marca (3 dni) zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, 
■■ od 28 do 31 marca (4 dni) zasiłek chorobowy, który nie przysługuje w związku z wy-
korzystywaniem przez pracownicę zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. 
Okres ten wlicza się do okresu, za który przysługuje wyższy zasiłek w związku z po-
bytem w szpitalu, 
■■ od 1 do 12 kwietnia br. (12 dni) zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, 
■■ za 13 sierpnia br. (1 dzień) zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. 

Przy ustalaniu okresu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za 
który przysługuje zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80% podstawy 
wymiaru, nie uwzględnia się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby: 
■■ spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za który przysługuje za-

siłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, 
■■ przypadającej za okres po ustaniu zatrudnienia, ponieważ niezależnie od wieku pracownika, za 

okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek choro-
bowy, a nie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zasada dotycząca wyż-
szej wysokości zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu nie ma tu zastosowania. 

10.	Obniżenie	zasiłku	chorobowego	o	25%	
Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% jest stosowane w sytuacji nieterminowego do-

starczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA płatnikowi tego zasiłku, 
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tj. pracodawcy albo ZUS. Pracownicy powinni dostarczać zwolnienia lekarskie płatnikowi 
składek, nawet jeśli zasiłek wypłaca im ZUS. Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty 
zasiłków, ponieważ w listopadzie poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobo-
wego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, ma obowiązek niezwłocznie przekazać zaświad-
czenie lekarskie do ZUS, podając datę dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego 
(wpisując ją na odwrocie zwolnienia i poświadczając ten wpis pieczątką i podpisem upo-
ważnionej osoby). 

Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym pracownik otrzymał za-
świadczenie lekarskie. Zatem termin 7 dni, w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnie-
nie lekarskie, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez 
ubezpieczonego. Przyjmuje się, że ubezpieczony otrzymał zwolnienie w dniu jego wysta-
wienia przez lekarza.

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

 
PRzykład	
Pracownik był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby od 20 lutego 2013 r. 
W okresie od 22 marca do 14 kwietnia pracownik przebywał w sanatorium w ramach 
prewencji ZUS. W dniu wypisania z rehabilitacji leczniczej pracownik nie otrzymał zwol-
nienia lekarskiego. Oddział rehabilitacyjny przesłał zwolnienie lekarskie pocztą. Zostało 
ono wystawione przez lekarza 14 kwietnia. Pracownik dostarczył zwolnienie do pra-
codawcy 23 kwietnia. Dodatkowo złożył pisemne wyjaśnienie, że zwolnienie lekarskie 
nie zostało mu wydane w dniu wypisania z sanatorium, ale otrzymał je 22 kwietnia, co 
udokumentował kopertą, w której zostało przesłane to zwolnienie. Ponieważ pracownik 
prawidłowo udokumentował faktyczny (późniejszy) dzień otrzymania zwolnienia lekar-
skiego, 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 (płatni-
kowi) czy ZUS. Może je przesłać za pośrednictwem poczty. Wówczas za datę dostarczenia 
zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

PRzykład	
Pracownik otrzymał 15 marca 2013 r. zwolnienie lekarskie na okres od 15 do 31 marca. 
Zwolnienie to wysłał do pracodawcy za pośrednictwem poczty 21 marca (data stempla 
pocztowego). Zwolnienie wpłynęło do pracodawcy 25 marca. Należy przyjąć, że pra-
cownik zachował 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia, ponieważ zgodnie z datą 
stempla pocztowego zostało ono dostarczone 6. dnia od daty jego wystawienia. 

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

PRzykład	
Pracownik (22 lata) wykorzystał w 2013 r. okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego. Kolejne zwolnienie lekarskie ZUS ZLA wystawione  26 kwietnia (na okres od 
26 kwietnia do 15 maja) pracownik dostarczył pracodawcy 6 maja. Mimo że zwolnienie 
lekarskie zostało dostarczone pracodawcy 10. dnia od daty jego wystawienia, należy 
uznać, że zostało dostarczone w terminie, ponieważ termin 7 dni na jego dostarczenie 
mijał 3 maja, tj. w święto – dzień ustawowo wolny od pracy. 

W przypadku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego po upływie 7 dni od daty jego otrzy-
mania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolno-
ści 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 wy-
płaty wynagrodzenia chorobowego. Pracownica 28 marca 2013 r. otrzymała kolejne 
zaświadczenie ZUS ZLA w związku chorobą, na okres od 28 marca do 18 kwietnia. 
Zaświadczenie to dostarczyła pracodawcy 8 kwietnia. Termin, w którym powinna prze-
kazać je płatnikowi, jest liczony od następnego dnia po wystawieniu zwolnienia, tj. od 
29 marca i upłynął 4 kwietnia. Ponieważ pracownica nie zachowała tego terminu, otrzy-
ma zasiłek chorobowy obniżony o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do 
pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, tj. od 4 do 8 kwietnia. 

Jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie później niż w ciągu 7 dni od daty jego 
otrzymania, ale za okres objęty tym zaświadczeniem przysługuje mu wynagrodzenie, jego wy-
sokość nie ulega obniżeniu. Natomiast w sy-
tuacji, gdy zaświadczenie lekarskie obejmu-
je okres, za który pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu 
pracy, a także zasiłek chorobowy, obniżenie 
o 25% należy stosować wyłącznie do zasiłku 
chorobowego. 

Obniżenia zasiłku nie należy stosować, je-
żeli nieterminowe dostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubez-
pieczonego i przez niego udowodnionych. 

PRzykład	
Pracownik (55 lat) przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 16 lutego 
do 22 kwietnia 2013 r. Kolejne zwolnienie zostało wystawione przez lekarza 22 kwietnia 

UWAGA!
Zasady obniżenia zasiłku o 25% nie stosuje się do 
wynagrodzenia chorobowego  wypłacanego na pod-
stawie art. 92 Kodeksu pracy. 
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na okres od 23 kwietnia do 8 maja. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie do za-
kładu pracy 23 kwietnia. Zwolnienie było przewożone przez samochód służbowy do 
oddziału zakładu, który mieści się w innej miejscowości. 30 kwietnia z pracownikiem 
skontaktowała się pracownica kadr, która naliczając wynagrodzenie nie miała infor-
macji o przyczynie nieobecności pracownika w pracy od 23 kwietnia. Po wyjaśnieniu 
sprawy okazało się, że kierowca przewożący korespondencję przełożył zwolnienie 
lekarskie do faktur. Zwolnienie to dotarło do oddziału 2 maja.  W związku z tym, że 
zostało dostarczone do płatnika zasiłku po terminie 7 dni od dnia jego wystawienia 
z przyczyn niezależnych od pracownika, nie należy obniżać przysługującego mu za-
siłku chorobowego o 25%. 

Mimo nieterminowego i niczym nieusprawiedliwionego dostarczenia zaświadczenia lekar-
skiego nie ma możliwości obniżenia zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby 
orzeczona w tym zaświadczeniu jest krótsza niż 8 dni. 

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia chorobowego, płatnikiem zasiłku jest ZUS właściwy według miejsca zamieszka-
nia 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 wystawio-
ne na okres krótszy niż 30 dni, a łącznie będą one obejmować co najmniej 30 dni, ZUS liczy 
termin 7 dni na dostarczenie wszystkich tych zwolnień od daty 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 termi-
nu ZUS obniża zasiłek o 25% należny za okres od 8. dnia niezdolności do pracy orzeczonej 
tym zaświadczeniem, które łącznie z poprzednimi zaświadczeniami obejmuje co najmniej 
30-dniowy okres, do dnia dostarczenia zaświadczeń. 

PRzykład	
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 kwietnia 2013 r. Osoba ta zacho-
rowała po ustaniu zatrudnienia i otrzymała: 
■■ 4 marca  – zwolnienie lekarskie na okres od 4 do 14 marca (11 dni), 
■■ 15 marca  – zwolnienie na okres od 15 do 31 marca (17 dni), 
■■ 1 kwietnia – zwolnienie na okres od 1 do 16 kwietnia (16 dni). 

Wszystkie zwolnienia były pracownik przedłożył w ZUS 12 kwietnia. Termin 7-dnio-
wy, w którym pracownik miał obowiązek złożyć zaświadczenia lekarskie w ZUS, jest 
liczony od następnego dnia po dacie otrzymania trzeciego zaświadczenia lekarskie-
go, tj. od 2 kwietnia, ponieważ łącznie z poprzednimi zaświadczeniami niezdolność 
do pracy trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Termin ten upłynął 8 kwietnia. 
Wymagany termin na złożenie zaświadczeń lekarskich nie został dotrzymany, dlatego 
ZUS obniży wysokość zasiłku o 25% za okres od 8. dnia niezdolności do pracy, orze-
czonej trzecim zaświadczeniem lekarskim do dnia dostarczenia zaświadczeń, tj. za 
okres od 8 do 12 kwietnia. 
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Rozdział	II	e260f915-ee48-4164-83a2-04012738fa78

dokumentowanie	niezdolności	do	pracy	oraz	
kontrola	zwolnień	lekarskich	i	ubezpieczonych	

1.	dokumentowanie	niezdolności	do	pracy	
Czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobyt w stacjonarnym zakładzie 

opieki zdrowotnej potwierdza lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer upoważnio-
ny przez ZUS, wystawiając zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. 

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

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane na okres od dnia, w którym nastąpiło przeprowa-
dzenie badania 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: 
■■ bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy, 
■■ badanie jest przeprowadzone w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. 

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

Zaświadczenie lekarskie może być wystawione maksymalnie na 3 dni poprzedzające 
dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wskazują, że ubezpieczony w 
tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Niedotrzymanie tych warunków wystawia-
nia zaświadczeń lekarskich powoduje, że zaświadczenie to nie może stanowić podstawy do 
wypłaty świadczeń chorobowych. 

Jedynie lekarz psychiatra, w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych 
ograniczających zdolność pracownika do oceny własnego postępowania, może wystawić 
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na okres nie wcześniejszy niż 
3 dni poprzedzające dzień badania ubezpieczonego. 

PRzykład	
Pracownica zgłosiła się do lekarza rodzinnego 25 marca 2013 r. i w wyniku przeprowadzo-
nego badania otrzymała zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres od 22 do 30 marca. 
Zwolnienie to zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy, tj. na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania. Tak wystawione 
zaświadczenie lekarskie stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego. 
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Ustalenie prawa do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego za okres prze-
bywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej następuje również na podstawie za-
świadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pra-
cy stwierdzające pobyt pracownika w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej wystawia 
się w dniu wypisania pracownika z tego zakładu. Jeśli pobyt pracownika w zakładzie trwa 
dłużej niż 14 dni, zaświadczenie to należy wystawiać co 14 dni w celu umożliwienia wypła-
ty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego. Samo bowiem 
zawiadomienie o przyjęciu pracownika do takiej placówki nie stanowi podstawy do wypłaty 
świadczeń z tytułu choroby. 

Jeżeli nie został zachowany termin wystawienia zaświadczenia lekarskiego w dniu wy-
pisania pracownika ze szpitala, zaświadczenie to, na jego wniosek, może być wystawione 
w terminie późniejszym. Wydanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego pobyt w sta-
cjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma bowiem charakter formalny – potwierdza jedynie 
pobyt w placówce. Zaświadczenie to, mimo że zostanie wystawione po zakończeniu pobytu 
w szpitalu, będzie stanowić podstawę do wypłaty zasiłku.

 
PRzykład	
Pracownik (58 lat) przebywa nieprzerwanie na zasiłku chorobowym od 16 stycznia 2013 r. 
Od 22 do 28 marca przebywał w szpitalu. W dniu wypisu ze szpitala nie zgłosił się po za-
świadczenie lekarskie. Po wyjściu ze szpitala zgłosił się do lekarza rodzinnego, od którego 
otrzymał zwolnienie lekarskie od 29 marca do 15 kwietnia.  W związku z powstałą przerwą 
w niezdolności do pracy, zakład poprosił pracownika o dostarczenie zaświadczenia lekar-
skiego za okres pobytu w szpitalu. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stwierdzające pobyt 
pracownika w szpitalu od 22 do 28 marca zostało wystawione 5 kwietnia. Zaświadczenie 
zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania o czasowej niezdolności do pracy, po-
nieważ stwierdzało pobyt pracownika w szpitalu, a zatem data jego wystawienia nie ma 
znaczenia. Zaświadczenie to stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego. 

W przypadku wystawienia zaświadczenia lekarskiego za okres pobytu w szpitalu lub w sta-
cjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w terminie późniejszym niż w dniu wypisania z tego 
zakładu, obejmujący również okres niezdolności do pracy przypadający po dacie wypisania 
z zakładu, przy orzekaniu o niezdolności do pracy przypadającej po wypisaniu z tej placów-
ki okres ten może obejmować nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym wystawio-
no to zaświadczenie. 

PRzykład	
Pracownica przebywała w szpitalu od 9 do 17 kwietnia 2013 r. Dodatkowo lekarz orzekł 
niezdolność do pracy po okresie pobytu w szpitalu do 21 kwietnia. W dniu wypisania 
ze szpitala pracownica nie posiadała numeru NIP płatnika zasiłku. Zaświadczenie lekar-
skie ZUS ZLA za cały okres od 9 do 21 kwietnia lekarz leczący wystawił 22 kwietnia. 
Zaświadczenie lekarskie stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego, ale tylko 
za okres pobytu w szpitalu, tj. od 9 do 17 kwietnia. 
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Często występują przypadki zatrudnienia pracownika u więcej niż jednego pracodawcy. 
W takiej sytuacji, na wniosek ubezpieczonego, lekarz leczący powinien wystawić odpowiednią 
liczbę zaświadczeń na druku ZUS ZLA. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego o czasowej 
niezdolności do pracy dla kolejnego pracodawcy nie jest wydawaniem nowego orzeczenia, 
ale formalnym poświadczeniem już wydanego orzeczenia. W przypadku niewystawienia we 
właściwym czasie zaświadczenia lekarskiego dla drugiego pracodawcy lub za okres pobytu 
w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej zaświadczenie to, na wniosek ubezpieczonego, 
może być wystawione w późniejszym terminie. 

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

W przypadku zagubienia zaświadczenia lekarskiego, wypłaty zasiłku chorobowego do-
konuje się na podstawie: 
■■ wypisu z kopii zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy lub 
■■ kserokopii zaświadczenia lekarskiego. 

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

W związku z ochroną danych osobowych pierwsza kopia formularza ZUS ZLA, którą otrzy-
muje płatnik zasiłku, aby dokonać wypłaty zasiłku chorobowego, nie zawiera oznaczenia jed-
nostki 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 nalicza-
nia okresu zasiłkowego, czyli okresu uprawniającego pracownika do pobierania świadczeń 
z ubezpieczenia chorobowego oraz wysokości tych świadczeń. 

Znaczenie kodów literowych wpisywanych w zaświadczeniu lekarskim 

 ■ 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 nie-
zbędny do prawidłowego zliczania okresu wypłaty zasiłku chorobowego; do okresu zasiłkowego 
wlicza się bowiem okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, 
jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie 
przekracza 60 dni), 

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

 ■ kod C – niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu, 

 ■ kod D – niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą, 

 ■ kod E – niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną albo inną, której okres wylęgania 
jest dłuższy niż 14 dni. 
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Na pisemny wniosek pracownika w zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodów 
B i D. 

2.		kontrola	zasadności	i	prawidłowości	wystawiania	zwolnień	
lekarskich	

Otrzymane przez pracownika od lekarza leczącego zwolnienie lekarskie zarówno do 
celów wypłaty zasiłku chorobowego, jak i wynagrodzenia chorobowego określonego 
w art. 92 Kodeksu pracy, może być kontrolowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Celem tej kontroli jest sprawdzenie, czy zaświad-
czenie o czasowej niezdolności do pracy zostało wystawione zasadnie. W tym celu lekarz 
orzecznik może: 
■■ przeprowadzić badanie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego 

pobytu, 
■■ skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS, 
■■ zażądać od lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji 

medycznej, udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie, 
■■ zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. 

O przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich mogą występować: 
■■ pracodawcy/płatnicy składek, 
■■ wydziały zasiłków ZUS realizujące wypłaty zasiłków chorobowych, 
■■ lekarze orzecznicy ZUS. 

Jeżeli ubezpieczony uniemożliwi przeprowadzenie kontroli nie stawiając się na badanie 
lub nie dostarczy wyników badań w wyznaczonym terminie, wydane mu zaświadczenie le-
karskie straci ważność od dnia następującego po terminie wyznaczonym jako dzień badania 
lub dostarczenia wyników badań. W takim przypadku ZUS wydaje decyzję o braku prawa do 
zasiłku chorobowego. Kopię takiej decyzji ZUS przesyła także do pracodawcy. 

PRzykład	
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą od 25 marca do 
15 kwietnia 2013 r. 29 marca odebrał wezwanie do stawienia się przed komisją lekarską 
wysłane przez ZUS za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin na stawienie się do 
ZUS został wyznaczony na 5 kwietnia. W wyznaczonym dniu pracownik nie stawił się 
na badanie oraz nie przedłożył żadnego zaświadczenia usprawiedliwiającego swoją nie-
obecność. Dlatego ZUS wydał decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego od 
dnia następującego po dniu wyznaczonego badania, tj. od 6 do 15 kwietnia. Decyzję tę 
ZUS przesłał również do pracodawcy. 

Jeżeli w wyniku analizy dokumentacji i po przeprowadzeniu badania pracownika lekarz 
orzecznik ZUS ustali wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona na 
druku ZUS ZLA, lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie na druku ZUS ZLA/K, które 
jest traktowane na równi z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia 
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pracy na danym stanowisku. Pracownik jest również informowany o konieczności doręczenia 
zaświadczenia pracodawcy i stawienia się w pracy. W tym przypadku ZUS wydaje również 
decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przekazując pracodawcy kopię tej decyzji. 

3.	dokumenty	do	wypłaty	zasiłku	chorobowego	
Podstawowym dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego jest za-

świadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawione na 
druku ZUS ZLA. 

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

Do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru wymagane są 
dodatkowo inne dokumenty, wymienione w tabeli.

Rodzaj dokumentu Okoliczności, w których jest wymagany

karta wypadku w drodze do pra-
cy lub z pracy

w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w dro-
dze do pracy lub z pracy. W przypadku późniejszych następstw, 
które zaistniały w związku ze stwierdzonym wcześniej wypad-
kiem w drodze do lub z pracy, związek tej niezdolności do pracy 
z wcześniejszym wypadkiem powinien być potwierdzony przez 
lekarza dodatkowym zaświadczeniem lekarskim

odrębne zaświadczenie lekar-
skie potwierdzające stan ciąży

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

zaświadczenie wystawione 
przez lekarza na zwykłym druku

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

dokumenty wydane np. w postę-
powaniu powypadkowym, jeżeli 
w zaświadczeniu lekarskim ZUS 
ZLA nie został wpisany kod C

w celu pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego 
z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alko-
holu

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

PRzykład	
Pracownik przebywał w szpitalu od 1 do 10 kwietnia 2013 r. 10 kwietnia lekarz wystawił 
zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres od 1 do 20 kwietnia wpisując w polu 14 tego 
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zaświadczenia – 10 dni pobytu w szpitalu. W tym roku kalendarzowym pracownikowi 
zostało już wypłacone wynagrodzenie chorobowe za 33 dni. Pracownik ma prawo do 
zasiłku chorobowego w wysokości 70% podstawy wymiaru za okres od 1 do 10 kwietnia 
(zgodnie z informacją podaną w polu 14 zaświadczenia) oraz w wysokości 80% postawy 
za okres od 11 do 20 kwietnia (za okres przypadający po wyjściu ze szpitala). 

Jeżeli zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS zarówno w przypadku, gdy płatnik 
zasiłku nie jest uprawniony do jego wypłaty, jak i z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu 
ubezpieczenia, do wypłaty zasiłku niezbędne są: 
■■ zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 lub Z-3a,
■■ zaświadczenie lekarskie, jeśli obejmuje ono okres niezdolności do pracy, za który pra-

cownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy po ustaniu 
ubezpieczenia. Płatnik składek, po wypłaceniu wynagrodzenia lub zasiłku, przekazuje 
zaświadczenie do ZUS, pozostawiając w aktach jego potwierdzoną kopię. 
W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia niezbędne 

jest oświadczenie osoby występującej o zasiłek o niekontynuowaniu lub niepodejmowaniu dzia-
łalności zarobkowej oraz o braku uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy albo świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia 
przedemerytalnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

4.	kontrola	pracowników	na	zwolnieniach	lekarskich	
Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpie-

czonych, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w stosunku do ubezpieczonych, któ-
rym wypłaca zasiłki, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych w zakresie prawidło-
wości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem oraz do formalnej 
kontroli tych zwolnień. 

Celem kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu 
choroby jest ustalenie, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wy-
konuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgod-
ny z jego celem. 

Jeżeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona choćby jedna z tych okoliczności, pracownik 
utraci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim. Wyjątek 
od tej zasady dotyczy zaświadczenia lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu i po-
szpitalny okres niezdolności do pracy. W przypadku gdy zwolnienie lekarskie, w czasie trwa-
nia którego została przeprowadzona kontrola, obejmowało zarówno okres pobytu w szpitalu, 
jak i poszpitalny okres niezdolności do pracy, utrata prawa do zasiłku chorobowego dotyczy 
tylko okresu niezdolności do pracy po wypisaniu pracownika ze szpitala. Potwierdził to Sąd 
Najwyższy w wyroku z 4 lipca 2000 r. (sygn. akt II UKN 634/99, OSNP 2002/2/48).

PRzykład	
Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie na okres od 17 kwietnia do 5 maja 2013 r.,  
z czego okres od 17 do 25 kwietnia (9 dni) przypadał na pobyt w szpitalu. Pracownik 
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ma prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ w tym roku kalendarzowym wykorzystał 
okres przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby. W wyniku kontroli przepro-
wadzonej 26 kwietnia ustalono, że pracownik w czasie zwolnienia wykonywał prace re-
montowe na własnej posesji. Ustalenia te zostały zapisane w protokole kontroli i podpi-
sane przez kontrolowanego pracownika. Na tej podstawie pracownik został pozbawiony 
prawa do zasiłku chorobowego za okres po wypisaniu ze szpitala, tj. od 26 kwietnia do 
5 maja. Zakład pracy musi wypłacić zasiłek chorobowy za okres od 17 do 25 kwietnia  
przypadający na pobyt w szpitalu. 

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

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

Kontrolą obejmowani są również ubezpieczeni zwolnieni od pracy na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalcza-
niu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy. 

Pracodawca zlecający przeprowadzenie kontroli wystawia osobie kontrolującej imienne 
upoważnienie, które uprawnia ją do przeprowadzenia kontroli w miejscu: 
■■ pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku pracownika, 

który pracuje również u innego pracodawcy albo prowadzi działalność gospodarczą), 
■■ zamieszkania, 
■■ czasowego pobytu, 
■■ w innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe. 

Kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinny być pro-
wadzone w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych terminów, a nasilane szczególnie 
w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby. 

W przypadku gdy zespół kontrolujący stwierdzi, że pracownik wykorzystuje zaświadcze-
nie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem lub wykonuje w jego trakcie pracę zarob-
kową, sporządza protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. 
W protokole należy wskazać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia 
lekarskiego od pracy. Protokół musi być podpisany przez osoby przeprowadzające kontrolę 
oraz okazany kontrolowanemu pracownikowi w celu wniesienia przez niego ewentualnych 
uwag i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Sporządzony protokół stanowi dla 
pracodawcy podstawę do pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres objęty kontrolowanym zaświadczeniem lekarskim o niezdolności do pracy. 

PRzykład	
Pracownik (44 lata) przedłożył pracodawcy zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA na okres 
od 28 marca do 10 kwietnia 2013 r. W tym roku kalendarzowym wykorzystał 33 dni 
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wynagrodzenia za czas choroby. 8 kwietnia przeprowadzono kontrolę prawidłowości 
wykorzystywania tego zwolnienia lekarskiego od pracy. W wyniku kontroli stwierdzono, 
że pracownik w czasie zwolnienia malował mieszkanie. Ustalenia te zostały zapisane 
w protokole z kontroli, do którego pracownik nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Ponieważ 
pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem (wyko-
nywał czynności mogące przedłużyć niezdolność do pracy), został pozbawiony prawa 
do zasiłku chorobowego za cały okres objęty tym zaświadczeniem lekarskim. 

Jeśli w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego 
zostanie stwierdzona jego nieobecność, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić i wyjaśnić 
przyczyny tej nieobecności. Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przepro-
wadzania kontroli może być usprawiedliwiona w przypadku uzyskania informacji, że pracownik 
np. był z wizytą kontrolną u lekarza, realizował receptę w aptece, odbywał rehabilitację. Odmowa 
wyjaśnienia przyczyn nieobecności w domu w czasie kontroli albo nieudzielenie wyjaśnień w wy-
znaczonym terminie jest podstawą do uznania, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nie-
zgodnie z jego celem. Należy  wówczas  odmówić pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego. 
Pracodawca ma też podstawy do odmowy wypłaty wynagrodzenia za okres choroby. 

PRzykład	
Pracownik (55 lat) przedłożył zwolnienie lekarskie na okres od 26 marca do 16 kwietnia 
2013 r. (22 dni). Jest to jego pierwsza choroba w tym roku kalendarzowym. Pracownik 
ma prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego od 26 marca do 8 kwietnia oraz do 
zasiłku chorobowego od 9 do 16 kwietnia. Zespół kontrolujący przeprowadził 2 kwietnia 
kontrolę prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego. W 
tym dniu nie zastano go jednak w domu. W zakładzie nie podał innego miejsca poby-
tu w czasie choroby. Kontrolę ponowiono następnego dnia, tj. 3 kwietnia i również nie 
zastano pracownika. Po zakończonym zwolnieniu lekarskim pracownik wrócił do pra-
cy. Odmówił wyjaśnienia przyczyny nieobecności w dniach przeprowadzenia kontroli, 
informując, że jest to jego osobista sprawa. W tej sytuacji pracodawca odmówił prawa 
do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za okres objęty kontrolowanym zwolnieniem. 
Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. 

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy prowadzi się rów-
nież wykorzystując w tym celu dokumenty uzyskane przez płatnika składek w innym trybie 
niż kontrola domowa, np. zawiadomienie policji, organu paszportowego, urzędu celnego, 
biura podróży o uczestnictwie w wycieczce zagranicznej, na podstawie których, po uzyska-
niu wyjaśnień pracownika, sporządza się protokół z kontroli, wykazujący wykorzystywanie 
zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

PRzykład	
Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choro-
by na okres od 8 marca do 2 kwietnia 2013 r.. Za ten okres pracownikowi przysługuje 
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zasiłek chorobowy. W wyniku prowadzonego przez policję postępowania wyjaśniające-
go ustalono, że 14 marca pracownik będąc w stanie nietrzeźwym sprowokował bójkę. 
Na podstawie otrzymanej informacji pracodawca sporządził protokół kontroli wpisując 
jako wynik ustaleń dane uzyskane od policji. W związku z tym, że pracownik wykorzysty-
wał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem, został pozbawiony prawa do 
zasiłku chorobowego za cały okres objęty tym zaświadczeniem lekarskim. 

Jeżeli pracodawca po dokonaniu kontroli ma wątpliwości, czy należy uznać, że pracownik 
wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem, może wystąpić o ich 
rozstrzygnięcie do właściwego oddziału ZUS. 
Gdy będzie to niezbędne, oddział ZUS wy-
stąpi o opinię do lekarza leczącego, czy oko-
liczności ustalone w wyniku kontroli można 
uznać za niewłaściwe wykorzystywanie zwol-
nienia lekarskiego. W razie sporu z pracow-
nikiem oddział ZUS wydaje decyzję o pozba-
wieniu pracownika prawa do zasiłku, która 
zawiera pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach odwoławczych. Od decyzji przy-
sługuje pracownikowi odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

PRzykład	
Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie na okres od 18 do 31 marca 2013 r. Za okres 
tej niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. 
Zakład pracy 25 marca przeprowadził kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. 
Kontrolujący zastali w domu matkę pracownika, która poinformowała, że syn pojechał do 
brata na zbiór wiśni. Podane przez matkę informacje zostały zapisane w protokole kontroli 
oraz potwierdzone przez nią podpisem. W wyniku powstałych wątpliwości, czy takie po-
stępowanie pracownika jest podstawą do pozbawienia go prawa do zasiłku, zakład pracy 
zwrócił się o opinię do ZUS. W wyniku wszczętego przez ZUS postępowania wyjaśnia-
jącego oraz po zasięgnięciu opinii u lekarza wystawiającego to zwolnienie, stwierdzono, 
że zbiór wiśni w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy jest wykorzystywaniem tego 
zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Na tej podstawie ZUS wydał decyzję odma-
wiającą prawa do zasiłku chorobowego za okres od 18 do 31 marca. 

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

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

UWAGA!
W razie wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie jest 
wykorzystywane zgodnie z jego celem, należy zwró-
cić  się  o  rozstrzygniecie  do  właściwej  jednostki 
ZUS. 
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Rozdział	III	
zasiłek	chorobowy	po	ustaniu	zatrudnienia

3ccbd486-28df-44e8-a145-ef3ba0489acc

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, 
ale także po jego ustaniu, jeśli są spełnione warunki wymagane w ustawie zasiłkowej. Prawo 
do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego powstaje  w dwóch sytu-
acjach, tj. gdy niezdolność do pracy: 
■■ powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy, 
■■ powstanie po rozwiązaniu umowy. 

1.	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. Zasiłek za okres po 
ustaniu ubezpieczenia chorobowego ustala i  wypłaca oddział ZUS, właściwy według miej-
sca zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku. 

Jeżeli zatem pracownik zachoruje w czasie trwania stosunku pracy i choruje bez prze-
rwy po jego rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubez-
pieczenia chorobowego, wypłaca pracownikowi należne świadczenie – wynagrodzenie 
chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy albo zasiłek chorobowy do dnia rozwią-
zania umowy o pracę włącznie. W celu kontynuacji wypłaty zasiłku chorobowego, praco-
dawca, po zakończeniu wypłaty przysługującego świadczenia, przekazuje dokumentację 
do właściwego oddziału ZUS.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, nawet jeżeli w da-
nym roku kalendarzowym nie otrzymał wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy spowo-
dowanej chorobą bądź nie wykorzystał limitu 14/33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

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

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobo-
wego także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstanie w czasie przerwy w ubezpiecze-
niu, tj. w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub odbywania czynnej służ-
by wojskowej przez żołnierza niezawodowego, gdy równocześnie z zakończeniem przerwy 
w ubezpieczeniu ustanie tytuł do ubezpieczenia. 
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PRzykład	
Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 
2013 r. Umowa o pracę z tą pracownicą rozwiązała się 31 marca. Pracownica była nie-
zdolna do pracy z powodu choroby od 28 stycznia do 14 marca. Wynagrodzenie choro-
bowe nie przysługuje pracownicy za czas niezdolności do pracy przypadającej w czasie 
urlopu wychowawczego, natomiast ma prawo do zasiłku chorobowego za okres po 
zakończeniu urlopu wychowawczego i po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, 
tj. od 1 do marca. 

2.	Choroba	rozpoczęta	po	ustaniu	zatrudnienia	
Zasiłek chorobowy przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy powstanie po 

ustaniu zatrudnienia. Wówczas 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 31 marca 2013 r. Osoba ta stała się niezdol-
na do pracy z powodu choroby po ustaniu zatrudnienia od 6 do 10 kwietnia (5 dni), od 16 
do 27 kwietnia (16 dni) i od 28 kwietnia do 14 maja (17 dni). Pracownik nie ma prawa do 
zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia za okres od 6 do 10 kwietnia (5 dni), po-
nieważ niezdolność do pracy, mimo że powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, 
nie trwała bez przerwy co najmniej 30 dni. Osoba ta nabywa prawo do zasiłku chorobo-
wego za okres od 16 do 27 kwietnia i od 28 kwietnia do 14 maja, ponieważ niezdolność 
do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwała bez przerwy co naj-
mniej 30 dni (16 dni + 17 dni = 33 dni). 

O zasiłek chorobowy 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 
dłuższym niż 14 dni od początku choroby. W tym przypadku niezdolność do pracy z powodu 
choroby musi trwać także nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. W zaświadczeniu lekar-
skim ZUS ZLA taką niezdolność do pracy lekarz oznacza kodem literowym E. 

3.	Brak	prawa	do	zasiłku	chorobowego	po	ustaniu	zatrudnienia	
Za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy nie przy-

sługuje osobie, która: 
■■ ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (zasada ta nie 

ma zastosowania do osób niezdolnych do pracy i uprawnionych do renty wypłacanej na 
podstawie przepisów prawa cywilnego, np. do renty wyrównawczej, renty socjalnej) albo 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
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■■ jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, 
■■ nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nie-

przepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników – 30 dni). 
Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypa-

dającej po ustaniu stosunku pracy (powstałej zarówno w czasie jego trwania, jak i po jego 
ustaniu) również wtedy, gdy po ustaniu ubezpieczenia kontynuowana jest lub została podjęta 
działalność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia tej osoby ubezpieczeniem chorobowym. 
Zasiłek chorobowy nie przysługuje także w przypadku, gdy podjęta działalność, mimo że nie 
stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, zapewnia prawo do świadczeń za 
okres niezdolności do pracy z powodu choroby. 

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

PRzykład	
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę dodatkowo prowadzi pozarol-
niczą działalność. 18 marca 2013 r. rozwiązano z tym pracownikiem umowę o pracę. 
Od 10 lutego do 23 marca (przez 42 dni) był on niezdolny do pracy z powodu choro-
by. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego za okres podczas 
trwania zatrudnienia, tj. od 10 lutego do 18 marca.  Osobie tej nie przysługuje prawo 
do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, tj. od 19 do 23 marca, ponieważ po 
rozwiązaniu umowy o pracę kontynuuje działalność zarobkową. 

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

PRzykład	
Pracownik był zatrudniony u dwóch pracodawców na podstawie umowy o pracę. Jedno 
zatrudnienie ustało 31 marca 2013 r. Pracownik wykorzystał w tym roku przysługujące 
mu 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Pracownik chorował od 10 marca do 
14 kwietnia. Za okres tej niezdolności do pracy nabył prawo do: 
■■ zasiłku chorobowego od 10  do 31 marca u dwóch pracodawców, 
■■ zasiłku chorobowego od 1 do 14 kwietnia z tytułu zatrudnienia, które trwa nadal, 
■■ zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, płatnego przez ZUS, od 1 do 
14 kwietnia.  

Jeżeli pracownik, który podjął dodatkowe zatrudnienie w czasie urlopu bezpłatnego 
udzielonego u jednego pracodawcy i zatrudnienie to trwało do końca urlopu bezpłatnego 
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udzielonego przez tego pracodawcę, stał się w tym czasie niezdolny 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 bezpłatnego. 

PRzykład	
Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 marca do 30 kwietnia 2013 r. W okre-
sie tego urlopu pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy. Od 
25 kwietnia do 9 maja pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Ma on pra-
wo do zasiłku chorobowego od 25 do 30 kwietnia z tytułu dodatkowego zatrudnienia, 
które podjął u innego pracodawcy. Za okres od 1 do 9 maja zasiłek chorobowy przysłu-
guje wyłącznie z tytułu zatrudnienia u pierwszego pracodawcy. 

W przypadku gdy dodatkowe zatrudnienie podjęte u innego pracodawcy, w czasie urlo-
pu bezpłatnego udzielonego przez pierwszego pracodawcę, ustało przed zakończeniem 
tego urlopu, a pracownik jest niezdolny do pracy po ustaniu tego dodatkowego zatrudnie-
nia, przysługuje mu zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do 
dnia zakończenia urlopu bezpłatnego. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego zasiłek choro-
bowy przysługuje wyłącznie z tytułu zatrudnienia u pierwszego pracodawcy, tj. u tego, któ-
ry udzielił urlopu bezpłatnego.

 
PRzykład	
Pracownik w czasie udzielonego urlopu bezpłatnego na okres od 1 lutego do 2 maja 
2013 r.  podjął dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy w okresie od 1 marca do 
11 kwietnia. Pracownik ten w okresie od 2 kwietnia do 13 maja  był niezdolny do pracy 
z powodu choroby. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego: 
■■ od 2 do 11 kwietnia  w czasie dodatkowego zatrudnienia, 
■■ od 12 do 30 kwietnia po ustaniu dodatkowego zatrudnienia, 
■■ od 3 do 13 maja wyłącznie u pierwszego pracodawcy. 

Prawa do zasiłku chorobowego nie nabędzie osoba prowadząca gospodarstwo rolne, 
którego obszar przekracza 1 ha przeliczeniowy, lub gospodarstwo obejmujące dział spe-
cjalny, co daje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia społecznego rolników. W sytuacji 
gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, co naj-
mniej po 1-dniowej przerwie, pracownik nie nabędzie prawa do zasiłku. W takim przypadku 
istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników i osoba niezdolna do pracy powinna 
wystąpić o świadczenia chorobowe do KRUS. Użytkowanie gospodarstwa rolnego nie wy-
klucza prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowe-
go, pod warunkiem że niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowe-
go lub bezpośrednio po dacie ustania tytułu tego ubezpieczenia. Wówczas rolnik, który był 
pracownikiem i zachorował w czasie trwania zatrudnienia lub bezpośrednio po dniu ustania 
zatrudnienia, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jest bowiem uprawniony do 
zasiłku chorobowego z tytułu pracowniczego ubezpieczenia. 
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PRzykład	
Pracownik jest jednocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego obejmującego obszar 
użytków rolnych o powierzchni 4 ha przeliczeniowych. W okresie od 1 lutego 2012 r. 
do 31 marca 2013 r. podlegał ubezpieczeniu chorobowemu jako pracownik. 5 kwietnia 
pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i chorował nieprzerwanie po 
ustaniu zatrudnienia do 10 maja. Pracownik ten nie ma prawa do zasiłku chorobowe-
go za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, ponieważ od kwietnia podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników i z tego tytułu będzie miał usta-
lane prawo do zasiłku. Gdyby pracownik zachorował najpóźniej 1 kwietnia, prawo do 
zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia zostałoby mu ustalone z ubezpieczenia 
pracowniczego. 

Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje osobie, 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 pra-
cy, 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 zasił-
ku, tj. po wyczerpaniu 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą 
lub przypadała w okresie ciąży, po wyczerpaniu 270 dni. 

Rozdział	IV	db50227c-1c67-4900-bebf-0c958c03dc4a

Ustalanie	podstawy	wymiaru	zasiłku	
chorobowego	

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone pracowniko-
wi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. Za wynagrodzenie uwzględnia-
ne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika, stanowiący 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez 
pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (11,26%) oraz na ubezpieczenie 
chorobowe (2,45%), finansowanych ze środków pracownika (łącznie składki wynoszą 13,71%). 

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie za urlop wy-
poczynkowy, natomiast nie uwzględnia się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczyn-
kowy, który stanowi formę rekompensaty. 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związ-
ku z chorobą zakaźną zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, trwającą łącznie do 14/33 dni w cią-
gu roku kalendarzowego – wypłacane ze środków pracodawcy – oblicza się według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 
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Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

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

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzy-
skane przez pracownika u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia choro-
bowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku przysługującego pracownikowi, zatrudnionemu u tego samego pracodawcy na pod-
stawie kolejno następujących po sobie umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu 
tych umów należy zsumować. Nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przy-
padającej na dzień ustawowo wolny od pracy. 

PRzykład	
Pracownik był zatrudniony od 1 lutego do 31 marca 2013 r. Od 2 kwietnia (1 kwiet-
nia przypadał w święto) podpisał z tym samym pracodawcą kolejną umowę o pracę. 
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 maja i nabył prawo do 
wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stano-
wi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące 
zatrudnienia u tego samego pracodawcy, z dwóch kolejnych umów o pracę, tj. za okres 
od lutego do kwietnia. 

W przypadku zmiany płatnika składek, nawet bez dnia przerwy, podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego stanowi wynagrodzenie uzyskane u aktualnego płatnika. 

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na podstawie 
art. 231 Kodeksu pracy nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy. W takiej sytuacji dotychczasowe zatrudnienie pracownika jest kontynuo-
wane, nie dochodzi do nawiązania nowego stosunku pracy. Podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego 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 niezdolności do pracy, tj. stawkę 
dzienną zasiłku, stanowi 1/30 część wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru zasiłku. 

1.	Wynagrodzenie	przestojowe	
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy również uwzględnić dni, w których pra-

cownik był nieobecny w pracy z powodu przestoju w zakładzie pracy. Za czas niewykonywa-
nia pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej podjęcia, przysługuje wynagrodzenie za przestój 
w wysokości 60% wynagrodzenia (art. 81 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie to nie może być 
niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie przestojowe jest 
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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 wynagro-
dzenie przestojowe należy potraktować jak wynagrodzenie za czas przepracowany. Oznacza 
to, że nie należy uzupełniać wysokości wynagrodzenia za miesiąc, w którym z powodu prze-
stoju pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie. 

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

PRzykład	
Pracownik, który jest zatrudniony w firmie od 4 lat, otrzymuje wynagrodzenie zmienne. 
Przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie od 24 marca  do 7 kwietnia 2013 r. W stycz-
niu i lutym  z winy zakładu pracownik miał przestój i za ten czas otrzymał wynagrodzenie 
– w styczniu za 11 dni, natomiast w lutym za cały miesiąc. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od 
marca 2012 r. do lutego  2013 r. W styczniu 2013 r.  pracownik powinien przepracować 
22 dni, z czego przepracował 5 dni, za 11 dni otrzymał wynagrodzenie przestojowe. 
W pozostałych dniach stycznia był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, 
dlatego w tym miesiącu zsumowane wynagrodzenie (tj. za pracę wykonaną i wynagro-
dzenie przestojowe) należy podzielić przez liczbę dni, za które zostało wypłacone, a na-
stępnie pomnożyć przez liczbę dni, które w styczniu były dla pracownika dniami pracy 
(22 dni). Za luty wynagrodzenie przestojowe należy przyjąć w kwocie faktycznie wypła-
conej, ponieważ zostało ono wypłacone za cały przepracowany miesiąc. 

2.	krótki	okres	zatrudnienia	a	podstawa	wymiaru	zasiłku	
Jeżeli w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik przepracował wszystkie dni robocze 

w związku z podjęciem pracy od pierwszego dnia roboczego w tym miesiącu, to wynagro-
dzenie za taki miesiąc podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku. 

PRzykład	
Pracownik został zatrudniony od 2 kwietnia 2013 r. Stał się niezdolny do pracy z po-
wodu choroby 13 maja i nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. Przy ustalaniu 
podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie za 
kwiecień. Wynagrodzenie za ten miesiąc jest uwzględniane w podstawie wymiaru, po-
nieważ kwiecień jest pełnym kalendarzowym miesiącem zatrudnienia, w którym pracow-
nik przepracował wszystkie dni robocze obowiązujące w tym miesiącu. 

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

PRzykład	
Pracownik, który został zatrudniony od 8 marca 2013 r., stał się niezdolny do pracy z po-
wodu choroby od 26 kwietnia. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi wyna-
grodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie z pełnego miesiąca kalendarzowego 
zatrudnienia, tj. za kwiecień,  po uzupełnieniu do kwoty, jaką pracownik otrzymałby, 
gdyby przepracował cały ten miesiąc. 

Choroba pracownika, która powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego mie-
siąca zatrudnienia, powoduje konieczność przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku wynagro-
dzenia za ten miesiąc uzupełnionego do kwoty, jaką pracownik osiągnąłby, gdyby przepra-
cował pełny miesiąc kalendarzowy.

Rodzaj wynagrodzenia
Kiedy jest uwzględniane w podstawie 
wymiaru świadczenia chorobowego

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

jeżeli przysługuje w stałej miesięcznej wy-
sokości

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

gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem 
zmiennym, a pracownik osiągnął wynagro-
dzenie za przepracowane dni

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

gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem 
zmiennym, a pracownik nie osiągnął w da-
nym miesiącu żadnego wynagrodzenia

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2013 r., zachorował 12 kwietnia. Wynagrodzenie 
otrzymuje w stałej miesięcznej wysokości 2800 zł. Bezpośrednio przed podjęciem 
tego zatrudnienia wykonywał pracę dla  innego pracodawcy przez 5 lat, u którego wy-
korzystał w 2013 r. 33 dni zwolnienia lekarskiego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego będzie stanowiło wynagrodzenie za kwiecień przyjęte w wysokości określonej 
w umowie o pracę zawartej od 1 kwietnia z nowym pracodawcą, tj. 2800 zł. 
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3.	Uzupełnianie	wynagrodzenia	

W przypadku gdy w okresie, za który wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy 
wymiaru zasiłku, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia lub osiągnął niższe wynagrodzenie 
wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasił-
ku przyjmuje się wynagrodzenie za ten miesiąc uzupełnione do kwoty, jaką pracownik osiąg-
nąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. 

Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uznaje się nieobecność 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 podsta-
wy wymiaru zasiłku chorobowego: 
■■ wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż 

połowę obowiązującego go czasu pracy, 
■■ przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepra-

cował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. 

PRzykład	
Pracownica zatrudniona u pracodawcy od 7 lat, od 10 maja 2013 r. przebywa na zwolnie-
niu lekarskim. Do ustalenia podstawy wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia cho-
robowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za okres 
od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. Od 24 lipca 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. pracownica 
była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Za 10 dni stycznia otrzymała zasiłek opie-
kuńczy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługu-
jącego pracownicy od 10 maja należy wyłączyć wynagrodzenie za: sierpień, wrzesień, 
październik i listopad 2012 r., ponieważ pracownica w tych miesiącach przepracowała 
mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy. Należy przyjąć wynagrodzenie za li-
piec i grudzień 2012 r. oraz za styczeń 2013 r. – po uzupełnieniu oraz wynagrodzenie za 
maj i czerwiec 2012 r. oraz za luty, marzec i kwiecień 2013 r. 

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

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 5 września 2012 r. przedłożył w zakładzie zwolnienie lekarskie 
na okres od 25 do 31 marca. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stano-
wi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za pełne miesiące kalendarzowe 
zatrudnienia od października 2012 r. do lutego 2013 r. Wynagrodzenie pracownika ma 



TEMAT MIESIĄCA 39

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 5(44) 

charakter zmienny. W okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru wynagro-
dzenia chorobowego pracownik przepracował: 
■■ w październiku 2012 r. 10 dni z 21 dni obowiązujących do przepracowania (wynagro-
dzenie 1180 zł,  a po potrąceniu składek 1018,22 zł), 
■■ w listopadzie 2012 r. 10 dni z 21 dni obowiązujących do przepracowania (wynagrodze-
nie 879 zł, po potrąceniu składek 758,49 zł), 
■■ w grudniu 2012 r. 8 dni z 19 dni obowiązujących do przepracowania (wynagrodzenie 
858 zł, po potrąceniu składek 740,37 zł). 
■■ w styczniu 2013 r. 9 dni z 22 dni obowiązujących do przepracowania (wynagrodzenie 
859 zł, po potrąceniu składek 741,23 zł),
■■ w lutym 2013 r. 7 dni z 20 dni obowiązujących do przepracowania (wynagrodzenie 839 
zł, po potrąceniu składek 723,97 zł).

Wszystkie nieobecności w pracy były spowodowane urlopem bezpłatnym. Ponieważ 
w każdym miesiącu przyjmowanym do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, wynagro-
dzenie za wszystkie miesiące należy uzupełnić do pełnej wysokości. 
■■ październik: 1018,22 zł : 10 (dni przepracowane) = 101,82 zł; 101,82 zł x 21 (dni obo-
wiązujące w tym miesiącu) = 2138,22 zł, 
■■ listopad: 758,49 zł : 10 (dni przepracowane) = 75,85 zł; 75,85 zł x 21 (dni obowiązujące) = 1592,85 zł, 
■■ grudzień : 740,37 zł : 8 (dni przepracowane) = 92,55 zł; 92,55 zł x 19 (dni obowiązujące) = 1758,45 zł, 
■■ styczeń: 741,23 zł : 9 (dni przepracowane) = 82,36 zł; 82,36 zł x 22 (dni obowiązujące) = 
1811,92 zł,
■■ luty: 723,97 zł : 7 (dni przepracowane) = 103,42 zł; 103,42 zł x 20 (dni obowiązujące) = 2068,40 zł,
■■ (2138,22 zł + 1592,85 zł + 1758,45 zł+ 1811,92 zł + 2068,40) : 5 miesięcy = 1883,97 zł. 

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po uzupełnieniu wynosi 1883,97 zł. 

4.	Wynagrodzenie	stałe	
Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to uzupeł-

nienie wynagrodzenia polega na przyjęciu wynagrodzenia pracownika określonego w umowie 
o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, tj. pełnego miesięcznego przycho-
du pracownika pomniejszonego o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi 
potrącona, gdyby przepracował cały miesiąc. 

Wynagrodzenie określone w umowie pracę za miesiąc, w którym 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 wychowawczego, bezpłatnego albo odbywał czynną służbę wojskową. 

PRzykład	
Pracownica w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. przebywała na urlopie wy-
chowawczym. Od 11 maja stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i nabyła prawo 
do wynagrodzenia chorobowego. Pracownicy zgodnie z umową przysługuje wynagrodze-
nie w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 2600 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia 
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chorobowego stanowi kwota określona w umowie o pracę, pomniejszona o kwoty składek 
na ubezpieczenia społeczne (które pracownica sfinansowałaby, gdyby przepracowała pełny 
miesiąc kalendarzowy), tj. 2243,54 zł, co wynika z wyliczenia 2600 zł – (2600 zł x 13,71%). 

Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczyn-
kowego. W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 
i w miesiącu wymagającym uzupełnienia otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy, to przy uzupełnianiu wynagrodzenia nie należy uwzględniać ani kwoty fak-
tycznie otrzymanego wynagrodzenia za dni pracy, ani kwoty wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy. Jako uzupełnione wynagrodzenie należy przyjąć wynagrodzenie pracownika okre-
ślone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy. 

5.	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 3 kwietnia 2013 r. stał się niezdolny do pracy z powodu cho-
roby 5 kwietnia. Posiada 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 
dlatego od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy nabył prawo do wynagro-
dzenia chorobowego. W kwietniu w zakładzie obowiązywały 21 dni robocze, natomiast 
pracownik przepracował 2 dni. Wynagrodzenie pracownika jest zmienne i za przepraco-
wany okres osiągnął przychód w wysokości 262 zł, które po potrąceniu składek na ubez-
pieczenia społeczne (13,71%) w wysokości 35,92 zł wyniosło 226,08 zł. Wynagrodzenie, 
które pracownik osiągnąłby w kwietniu, stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego, wynosi 2373,84 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
■■ 226,08 zł : 2 dni (liczba dni roboczych przepracowanych) = 113,04 zł, 
■■ 113,04 zł x 21 dni (liczba dni, którą pracownik był zobowiązany przepracować) = 2373,84 zł. 

Jeżeli pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zmienne, które podlega uzupełnie-
niu, i w tym miesiącu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, to wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy należy zsumować z wynagrodzeniem za dni przepracowane, a na-
stępnie tak otrzymaną kwotę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę dni pracy oraz dni 
urlopu wypoczynkowego i pomnożyć przez dni, które pracownik był zobowiązany przepra-
cować, łącznie z dniami urlopu wypoczynkowego. 

PRzykład	
Pracownik w wieku 53 lat, zatrudniony od 1 lutego 2011 r., otrzymuje wynagrodzenie 
zmienne. Na okres od 22 marca do 15 kwietnia 2013 r. przedłożył zwolnienie lekarskie 
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z powodu choroby. Z tego tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres 
14 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. 
do lutego 2013 r. W lutym  pracownik przez 5 dni przebywał na urlopie bezpłatnym oraz 
przez 4 dni na urlopie wypoczynkowym. Z obowiązujących w tym miesiącu 20 dni robo-
czych pracownik przepracował 11 dni. Za luty pracownik otrzymał: 
■■ wynagrodzenie za pracę, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%), 
w kwocie 1302,98 zł (1510 zł – 207,02 zł), 
■■ wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, po potrąceniu składek na ubezpieczenia 
społeczne (13,71%), w kwocie 340,85 zł (395 zł – 54,15 zł), 
■■ łącznie 1643,83 zł (1302,98 zł + 340,85 zł). 

Wynagrodzenie zmienne należy uzupełnić: 
■■ 1643,83 zł : 15 dni (suma liczby dni roboczych przepracowanych i urlopu wypoczyn-
kowego, tj. 11 dni + 4 dni) = 109,59, 
■■ 109,59 zł x 20 dni (liczba dni, które pracownik był zobowiązany przepracować) = 2191,80 zł. 

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić wynagrodzenie pracownika za luty w kwocie 2191,80 zł. 

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

PRzykład	
Pracownica przez 2 lata przebywała na urlopie wychowawczym, tj. od 11 stycznia 2011 r. 
do 10 stycznia 2013 r. Po urlopie wychowawczym miała wrócić na stanowisko monta-
żystki, jakie zajmowała przed urlopem. Wynagrodzenie pracownicy ma charakter zmien-
ny. 11 stycznia w drodze do pracy pracownica uległa wypadkowi i od tego dnia przed-
łożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 45 dni. Wypadek został uznany za wypadek 
w drodze do pracy i z tego tytułu pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia choro-
bowego za okres 33 dni, tj. od 11 stycznia do 12 lutego, oraz do zasiłku chorobowego 
od 13 lutego.  Na takim samym stanowisku u tego pracodawcy wykonują pracę jeszcze 
4 pracownice, które osiągnęły miesięczny przychód w styczniu w wysokości odpowied-
nio: 2158 zł, 2362 zł, 2023 zł, 2485 zł. Przeciętna wysokość wynagrodzenia zmiennego 
osiągnięta za styczeń (miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy) przez pracow-
nice zatrudnione na takim samym stanowisku, po pomniejszeniu o składki na ubezpie-
czenia społeczne (13,71%) wynosi 1947,57 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
■■ (2158 zł – 295,86 zł) + (2362 zł – 323,83 zł) + (2023 zł – 277,35 zł) + (2485 zł – 340,69 zł) =  7790,27 zł, 
■■ 7790,27 zł : 4 (pracownice zatrudnione na tym samym stanowisku) = 1947,57 zł. 

Kwota ta stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego dla pracow-
nicy po zakończeniu urlopu wychowawczego. 
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6.	Składniki	stałe	i	zmienne	

Pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz składniki wynagro-
dzenia w wysokości zmiennej, np. premie, nagrody, które są uwzględniane w podstawie wy-
miaru zasiłku, a których wysokość jest zmniejszana proporcjonalnie do okresu nieobecności 
w pracy, w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie stałe 
miesięczne w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub z innego aktu nawiązującego sto-
sunek pracy, natomiast zmienne składniki wynagrodzenia należy uzupełnić. Jeżeli pracownik 
nie osiągnął żadnego wynagrodzenia, ponieważ nie przepracował ani jednego dnia, wów-
czas 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 nie-
zdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku 
u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. 

PRzykład	
Pracownik (55 lat) został zatrudniony 8 kwietnia 2013 r. W tym dniu uległ wypadkowi 
w drodze do pracy, w związku z czym przedłożył zwolnienie lekarskie od 8 kwietnia 
do 20 maja. Z tego tytułu nabył prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego od 8 do 
21 kwietnia,  a od 22 kwietnia do zasiłku chorobowego. 
W umowie o pracę pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wyso-
kości 2360 zł oraz premię miesięczną przyznawaną w wysokości do 20% wynagrodze-
nia zasadniczego. Premia jest zmniejszana proporcjonalnie za każdy dzień pobierania 
świadczeń chorobowych. Na podobnym stanowisku pracę wykonuje jeszcze 2 pracow-
ników, którzy w kwietniu otrzymali premie w wysokości 502 zł i 446 zł. Podstawę wy-
miaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi kwota pomniejszona o składki na 
ubezpieczenia społeczne (13,71%): 
■■ wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę, tj. 2036,44 zł (2360 zł  –  
– 323,56 zł), 
■■ premii w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconej za kwiecień pracownikom 
zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku, tj. 409,01 zł. 

(502 zł – 68,82 zł) + (446 zł – 61,15 zł) = 818,03 zł, 
818,03 zł : 2 (pracownicy zatrudnieni na podobnym stanowisku) = 409,02 zł. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi kwota 
2445,46 zł, tj. 2036,44 zł + 409,02 zł. 

W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe i zmienne, a w miesiącu, któ-
ry wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynko-
wy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy traktować przy 
uzupełnianiu jak składniki zmienne. Uzupełnienie wynagrodzenia polega na zsumowa-
niu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z wynagrodzeniem za pracę (składnik sta-
ły i zmienny), podzieleniu przez liczbę dni pracy i urlopu wypoczynkowego, a następnie 
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pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować w danym 
miesiącu. 

PRzykład	
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2890 zł oraz pre-
mię pomniejszaną proporcjonalnie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 23 marca 2013 r. i z tego ty-
tułu nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od marca 2012 r. do lutego 
2013 r. W kwietniu 2012 r. pracownik był zobowiązany przepracować 20 dni. W tym mie-
siącu przepracował jednak 8 dni, przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym 
i 5 dni był nieobecny w pracy w związku z opieką nad ojcem. W kwietniu 2012 r. na wy-
nagrodzenie pracownika składały się: 
■■ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 870 zł, po pomniejszeniu o kwotę składek na 
ubezpieczenia społeczne (13,71%) 750,72 zł, 
■■ wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w wysokości 810 zł, po pomniejszeniu o kwo-
tę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 698,95 zł, 
■■ premia pomniejszana proporcjonalnie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy w wysokości 540 zł, po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społecz-
ne (13,71%) 465,97 zł. 

Całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe za kwiecień, przy uzupełnianiu nale-
ży potraktować jak składniki zmienne oraz dokonać jego uzupełnienia: 
■■ 750,72 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 698,95 zł (wynagrodzenie za urlop wypoczyn-
kowy) + 465,97 zł (premia) = 1915,64 zł, 
■■ 1915,65 zł : 15 (8 dni przepracowanych + 7 dni urlopu wypoczynkowego) = 127,71 zł, 
■■ 127,71 zł x 20 (dni robocze obowiązujące do przepracowania w kwietniu) = 2554,20 zł. 

Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenie za kwiecień 
należy przyjąć w uzupełnionej wysokości, tj. 2554,20 zł. 

Wynagrodzenie przyjmowane do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na-
leży uzupełnić jedynie wówczas, gdy nieobecność pracownika w pracy nastąpiła z przyczyn 
usprawiedliwionych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy do podstawy 
wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodze-
nie uzyskane za ten miesiąc bez uzupełnia-
nia jego wysokości. 

W sytuacji gdy do podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego przyjmujemy wyna-
grodzenie za miesiąc, w którym pracownik 
był nieobecny w pracy z przyczyn zarówno 
usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, to przy uzupełnianiu wynagrodzenia za ten 
miesiąc, w liczbie dni, którą pracownik był zobowiązany przepracować, nie należy uwzględ-
niać dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

UWAGA!
Nie  należy  uzupełniać  wysokości  wynagrodzenia 
o dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
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PRzykład	
Pracownica w wieku 56 lat, otrzymująca wynagrodzenie zmienne, stała się niezdolna 
do pracy z powodu choroby 6 maja 2013 r. Od pierwszego dnia ma prawo do zasiłku 
chorobowego, ponieważ 14 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystała w okresie 
od 18 do 31 stycznia. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. W lipcu 2012 r. do przepra-
cowania były 22 dni robocze, ale pracownica przepracowała 12 dni (9 dni nieobecności 
usprawiedliwionej z powodu choroby i 1 dzień nieobecności nieusprawiedliwionej). Za 
lipiec pracownica otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1870 zł, a po pomniejszeniu 
o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) otrzymała 1613,62 zł. Kwotę wy-
nagrodzenia przyjętą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za lipiec należy uzu-
pełnić o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zatem wyliczenia za ten miesiąc 
powinny wyglądać następująco: 
■■ 1613,62 zł : 12 (liczba dni przepracowanych) = 134,47 zł, 
■■ 134,47 zł x 21 (liczba dni roboczych obowiązująca w marcu pomniejszona o dzień nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tj. 22 dni – 1 dzień) = 2823,87 zł. 

7.	Wynagrodzenie	ustalone	w	stawce	godzinowej	
Wynagrodzenie określone w umowie o pracę w stawce godzinowej jest wynagrodzeniem 

stałym. Nieznaczne wahanie tego wynagrodzenia w kwotach miesięcznych może wynikać 
z różnicy w liczbie przepracowanych godzin w poszczególnych miesiącach, a zatem zależy 
od nominalnego czasu pracy. Tego rodzaju zmienność nie powoduje jednak, że takie wyna-
grodzenie należy uzupełniać w sposób określony dla wynagrodzenia zmiennego. 

W sytuacji gdy w okresie, za który wy-
nagrodzenie przyjmuje się do podstawy 
wymiaru zasiłku, pracownik był nieobec-
ny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 
i w związku z tym osiągnął niższe wynagro-
dzenie, to takie wynagrodzenie należy uzu-
pełnić na zasadach dotyczących uzupełnia-

nia wynagrodzenia stałego. Jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości, 
uzupełnienie wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru zasiłku wynagrodze-
nia wynikającego z umowy o pracę. W tym przypadku w umowie o pracę podana jest staw-
ka 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 2 stycznia 2013 r. otrzymuje wynagrodzenie określone w staw-
ce godzinowej w wysokości 15 zł za godzinę. W lutym pracownik powinien przepraco-
wać 22 dni (176 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 

UWAGA!
Wynagrodzenie  określone  w  stawce  godzinowej 
traktuje się jak wynagrodzenie stałe. 
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o składki ZUS finansowane ze środków pracownika 1242,58 zł (1440 zł – 197,42 zł). 
W kwietniu pracownik przez 4 dni przebywał na urlopie bezpłatnym, w związku z czym 
z 21 dni roboczych (tj. 168 godzin obowiązujących w tym miesiącu do przepracowania) 
przepracował 17 dni. W maju pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. 
Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego  jest przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie za okres od stycznia do kwietnia 2013 r. po uprzednim uzupełnieniu wynagro-
dzenia za styczeń i kwiecień, kiedy pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn uspra-
wiedliwionych. Ponieważ wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktuje się 
jak wynagrodzenie stałe, uzupełnienia wynagrodzenia dokonujemy przez pomnożenie 
stawki godzinowej przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby nie wy-
stąpiła niezdolność do pracy. 
Uzupełnienie wynagrodzenia: 
■■ za styczeń: 
15 zł (stawka godzinowa) x 176 godzin (czas pracy w styczniu) = 2640 zł, 
2640 zł – 361,94 zł (2640 zł x 13,71%) = 2278,06 zł; 
■■ za kwiecień: 
15 zł (stawka godzinowa) x 168 godzin (czas pracy w kwietniu) = 2520 zł, 
2520 zł – 345,49 zł (2520 zł x 13,71%) = 2174,51 zł. 

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

8.	Wynagrodzenie	stałe	(godzinowe)	i	zmienne	
W sytuacji gdy pracownicy wynagradzani stawką godzinową (wynagrodzenie stałe) otrzymują 

jeszcze inne zmienne składniki wynagrodzenia, np. premię zadaniową, dodatek nocny, wynagro-
dzenie za godziny nadliczbowe czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, to całość wynagro-
dzenia, w tym także składniki stałe, traktujemy przy uzupełnianiu jak wynagrodzenie zmienne. 

Należy przy tym pamiętać, że są składniki wynagrodzenia, których nie wolno uzupełniać. 
Należą do nich: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej 
oraz premie, nagrody i dodatki – pomniejszane za czas choroby w sposób inny niż propor-
cjonalny. W przypadku uzupełniania wynagrodzenia za miesiąc, za który taki składnik został 
wypłacony, należy go przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej. 

PRzykład	
W marcu 2013 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby i ma prawo do 
zasiłku chorobowego. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 
17 zł. Ponadto otrzymuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 
miesięczną premię regulaminową pomniejszaną proporcjonalnie za okres usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za okres od marca 2012 r. do 
lutego 2013 r. W marcu 2012 r., który jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, 
pracownik powinien przepracować 22 dni (176 godzin), ale przepracował 10 dni, przez 
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3 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym i przez 9 dni na urlopie bezpłatnym. W tym 
miesiącu pracownik wykonywał też pracę w godzinach nadliczbowych. 
Za marzec pracownik otrzymał następujące wynagrodzenie: 
■■ za pracę wynikającą ze stawki godzinowej: 17 zł x 80 godz. (10 dni x 8 godzin) = 
= 1360 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS – 1173,54 zł), 
■■ za urlop wypoczynkowy 508 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS – 438,35 zł), 
■■ miesięczną premię regulaminową 628 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS – 541,90 zł), 
■■ dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 102 zł (po pomniejszeniu o składki 
ZUS – 88,02 zł). 

Wynagrodzenie to należy potraktować jak wynagrodzenie zmienne i dokonać jego uzu-
pełnienia w następujący sposób: 
■■ 1173,54 zł (wynagrodzenie za przepracowane godziny) + 438,35 zł (wynagrodzenie za 
urlop) + 541,90 zł (premia regulaminowa) = 2153,79 zł, 
■■ 2153,79 zł : 13 (10 dni przepracowanych + 3 dni urlopu) = 165,66 zł x 22 (dni wynikające 
z obowiązku pracy w marcu) = 3644,52 zł, 
■■ 3644,52 zł + 88,02 zł (dodatek za godziny nadliczbowe przyjmowane bez uzupełnienia 
w kwocie faktycznie wypłaconej) = 3732,54 zł. 

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

9.	Wynagrodzenie	dla	pracowników	otrzymujących	honoraria	
W przypadku osób otrzymujących honoraria (np. dziennikarzy, adwokatów) zasada uzu-

pełniania wynagrodzenia, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, jest 
inna niż w przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie za pracę. Jeżeli należy 
uzupełnić honorarium za dany miesiąc kalendarzowy, przyjmuje się, że liczba dni, które pra-
cownik był zobowiązany przepracować, jest równa liczbie dni kalendarzowych tego miesiąca 
(odpowiednio 28, 29, 30 i 31 dni). Jeżeli jednak dla pracownika została określona inna liczba 
dni, które był zobowiązany przepracować w danym miesiącu, to należy przyjąć tę liczbę dni. 

PRzykład	
Pracownik redakcji otrzymujący wynagrodzenie w formie honorarium stał się niezdolny 
do pracy z powodu choroby w maju 2013 r. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowe-
go. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne 
honoraria wypłacone pracownikowi za okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. W stycz-
niu 2013 r., z którego honorarium jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku cho-
robowego, pracownik nie przepracował części miesiąca z powodu sprawowania opieki 
nad dzieckiem przez 5 dni. Honorarium pracownika za styczeń wyniosło 2630 zł, tj. za 
przepracowane 26 dni (31 dni stycznia – 5 dni opieki). Honorarium, które pracownik 
osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, należy obliczyć następująco: 
■■ kwotę honorarium, tj. 2630 zł, należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpiecze-
nia społeczne finansowane przez ubezpieczonego, tj. o 360,57 zł (13,71%); 2630 zł –  
– 360,57 zł = 2269,43 zł, 
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■■ kwotę honorarium po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 2269,43 zł, 
należy podzielić przez liczbę dni, w których honorarium zostało osiągnięte, tj. przez 
26 dni, i pomnożyć przez 31 dni, tj. przez tyle dni, ile ma styczeń: 2269,43 zł : 26 dni = 
= 87,29 zł; 87,29 zł x 31 dni = 2705,99 zł. 

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

10.	Składniki	wynagrodzenia	przyjmowane	bez	uzupełnienia	
Podczas ustalania wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego niektóre składniki 

wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania, nawet 
jeżeli przysługują one za miesiąc, z którego wynagrodzenie podlega uzupełnieniu. Dotyczy 
to składników, których zasady wypłaty np. premii, nagrody lub dodatku nie zawierają posta-
nowień o proporcjonalnym zmniejszaniu ich wysokości za okres nieobecności usprawied-
liwionych, natomiast zawierają przepis nakazujący procentowe lub kwotowe zmniejszanie 
danego składnika w związku z pobieraniem zasiłku chorobowego. 

PRzykład	
Pracownik jest uprawniony do premii miesięcznej, która zgodnie z regulaminem premio-
wania 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 mie-
siąc nie przysługuje. Premia ta podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. 

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

PRzykład	
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 5 do 31 marca 2013 r. Podstawę 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Pracownik ma prawo do miesięcznej nagro-
dy o charakterze uznaniowym. Zasady wypłaty nagrody nie regulują kwestii dotyczącej 
prawa do tego składnika wynagrodzenia za okresy pobierania zasiłków. W tej sytuacji 
nie można uznać, że taka nagroda jest składnikiem wypłacanym pracownikom za okres 
pobierania zasiłków. Ponieważ regulamin przyznawania nagród nie zawiera zapisów 
o sposobie ich pomniejszania za okres pobierania zasiłków, nagrodę należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego pracownikowi, w faktycz-
nie wypłaconej wysokości. 

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić również składniki wynagrodzenia, w kwo-
cie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania, jeżeli pracodawca nie posiada regulaminu 
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dotyczącego wypłaty składnika wynagrodzenia, a także gdy wypłacanym składnikiem 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 kwietnia 2013 r. W marcu 
pracownica otrzymała jednorazową nagrodę za szczególne zaangażowanie w pracę. 
Pracodawca nie posiada regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłaty tej 
nagrody, ponieważ nie ma takiego obowiązku (zatrudnia 10 osób). Nagrodę wypłaconą 
pracownicy należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 
faktycznie wypłaconej w miesiącu, w którym nastąpiła jej wypłata, tj. w marcu. 

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 uzupełniania, w kwocie fak-
tycznie wypłaconej.

W faktycznej wysokości, bez uzupełniania, należy również uwzględniać w podstawie wy-
miaru zasiłku inne składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za pracę ponad 
obowiązujący 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 marca 2013 r. i ma prawo do wy-
nagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W styczniu, z którego wynagrodzenie podlega uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, pracownik przepracował 12 dni 
z 22 dni obowiązujących w tym miesiącu do przepracowania (nieobecność była spowodo-
wana urlopem bezpłatnym). Dodatkowo przez 4 dni wykonywał pracę w godzinach w porze 
nocnej. Przychód pracownika za pracę w obowiązującym go czasie pracy 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 wynagrodzenie za obowiązujący pracownika czas pracy. Po 
uzupełnieniu wynagrodzenie za styczeń wynosi 2745,28 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
■■ 1432,41 zł : 12 dni przepracowane = 119,37 zł, 
■■ 119,37 zł x 22 dni obowiązujące do przepracowania = 2626,14 zł. 

Dodatek za pracę w godzinach nocnych nie podlega uzupełnieniu – jest uwzględniany 
w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznej, tj. w kwocie 163,95 zł. Wynagrodzenie 
za styczeń uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi zatem 
2790,09 zł (2626,14 zł + 163,95 zł). 
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W kwocie faktycznie wypłaconej w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego powinno zo-
stać uwzględnione także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świad-
czenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy 
zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa została zawarta z pracodawcą, z którym osoba 
wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje 
pracę na rzecz swojego pracodawcy. 

PRzykład	
Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 20 marca do 19 
kwietnia 2013 r. Pracodawca 31 sierpnia 2012 r. zawarł z pracownicą umowę zlecenia na 
okres od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie 
zmienne. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres od marca 2012 r. do lutego 
2013 r. We wrześniu 2012 r., który jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, pra-
cownica przepracowała 14 dni z 20 dni obowiązujących do przepracowania w tym mie-
siącu. Nieobecność pracownicy była spowodowana sprawowaniem opieki nad chorym 
dziec kiem. 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 (pomniej-
szeniu 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 uzupełnieniu wynagrodzenie za wrzesień wy-
nosi 2255,80 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
■■ 1579,11 zł : 14 dni przepracowane = 112,79 zł, 
■■ 112,79 zł x 20 dni obowiązujące do przepracowania = 2255,80 zł. 

Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie podlega uzupełnieniu – jest uwzględniane w pod-
stawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznej, tj. w kwocie 371,05 zł. Wynagrodzenie za 
wrzesień, które podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, 
wynosi zatem 2626,85 zł (2255,80 zł + 371,05 zł). 

11.		Składniki	wynagrodzenia	nieuwzględniane	w	podstawie	
wymiaru	zasiłku	

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie należy uwzględniać składni-
ków wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi 
przysługują 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 posta-
nowień o wypłacaniu składnika wynagrodzenia za okresy zasiłku, ale stosuje taką praktykę 
– składnika tego nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku. 

Płatnik zasiłku nie powinien uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku składników wyna-
grodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przy-
znanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania zasiłku. 
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Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku

 ■ jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, 

 ■ wartość szczepień ochronnych pracowników, finansowanych przez pracodawcę, 

 ■ wartość badań mammograficznych lub innych nieodpłatnych badań pracowników, 

 ■ nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów), 

 ■ sfinansowanie lub dofinansowanie przez pracodawcę kosztów wynajmu mieszkania przez pra-
cownika, 

 ■ dodatkowe ubezpieczenie pracownika wyjeżdżającego w delegację zagraniczną, 

 ■ dopłata pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika z tytułu różnych ryzyk, 

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

 ■ jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracownika lub z okazji urodzenia się jego dziecka. 

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

PRzykład	
Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma prawo do premii uznaniowej, która 
jest przyznawana przez pracodawcę w zależności od obrotu wykonanego przez całą 
brygadę. Zgodnie z regulaminem wynagradzania nieobecność pracownika w pracy 
z powodu choroby nie jest brana pod uwagę. Premii tej nie należy uwzględniać w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego, ponieważ jest wypłacana niezależnie od okresów 
przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz jej wysokość jest uzależniona od wyników 
pracy całej brygady. 

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

PRzykład	
Pracownik był zatrudniony do 31 marca 2013 r. W okresie od 14 stycznia  do 18 kwietnia 
przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Podstawę wymiaru przysługują-
cego pracownikowi wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Oprócz wynagrodze-
nia miesięcznego pracownik ma prawo do dodatku funkcyjnego, który przysługuje za 
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okres pełnienia funkcji kierowniczej, bez względu na nieobecność w pracy spowodo-
waną chorobą. Dodatkowo wszyscy pracownicy w grudniu 2012 r. otrzymali dofinanso-
wanie do szczepień ochronnych. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
przysługującego pracownikowi w czasie trwania zatrudnienia, tj. za okres od 14 stycznia 
do 18 kwietnia nie należy uwzględniać dodatku funkcyjnego oraz dopłaty do szczepień 
ochronnych, na których przyznanie i wysokość absencja chorobowa nie ma wpływu 
oraz nie jest uzależniona od indywidualnej oceny pracy pracownika. Natomiast w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego za okres od 1 do 18 kwietnia, tj. za okres po 
ustaniu ubezpieczenia, zostanie uwzględniony dodatek funkcyjny oraz dofinansowanie 
do szczepień ochronnych. Pracodawca, przekazując zwolnienie lekarskie do ZUS po 
ustaniu ubezpieczenia, w wypełnionym zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 musi 
wykazać zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek funkcyjny wypłacony pra-
cownikowi od stycznia do grudnia  2012 r. oraz wartość dofinansowania do szczepień 
ochronnych w grudniu 2012 r. 

12.	Składniki	wynagrodzenia	przysługujące	za	różne	okresy	
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego premie, nagrody i inne składniki 

wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne, które zgod-
nie 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 procen-
towo) bądź nie zamieszczono żadnego zapisu dotyczącego zmniejszania składników wyna-
grodzenia za okresy pobierania zasiłku i składniki te nie są wypłacane za okresy absencji 
chorobowej, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie 
wypłaconej, bez uzupełniania. 

12.1. 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 za-
siłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, za które 
wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. 

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

PRzykład	
Pracownik niezdolny do pracy od 4 marca do 25 kwietnia 2013 r. otrzymuje wynagro-
dzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości 3010 zł. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 
za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r.  W grudniu 2012 r., w styczniu i lutym 2013 r.  
pracownik otrzymał wynagrodzenie za nadgodziny. Za luty pracodawca wypłacił nadgo-
dziny dopiero w kwietniu. Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć wysokość 
kwoty wypłaconych nadgodzin do miesięcy, za które przysługiwały, tj. do grudnia, stycz-
nia i lutego. Nadgodziny za luty,  mimo że zostały wypłacone w kwietniu, należy doliczyć 
do wynagrodzenia zasadniczego za luty.  

12.2. Składniki za okresy kwartalne 

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

PRzykład	
Pracownik w wieku 55 lat zachorował w maju 2013 r. Poprzednio był niezdolny do 
pracy z powodu choroby w styczniu i wykorzystał 14 dni wynagrodzenia chorobo-
wego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz 
premie kwartalne, których wysokość jest zmniejszana proporcjonalnie za okres 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 
okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. oraz premie za II, III i IV kwartał 2012 r. 
oraz za I kwartał 2013 r. Premię za I kwartał pracownik otrzymał w zmniejszonej wy-
sokości w związku z chorobą, dlatego premię za ten kwartał należy przyjąć po jej 
wcześniejszym uzupełnieniu. 

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

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

PRzykład	
Pracownik stał się niezdolny do pracy w kwietniu 2013 r. Otrzymuje wynagrodzenie 
miesięczne oraz jest uprawniony do nagrody kwartalnej, która ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu za czas choroby. W III kwartale 2012 r. pracownik chorował od 12 lipca 
2012 r. do 24 września  2012 r. (75 dni), natomiast za IV kwartał 2012 r.  pracownicy nie 
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otrzymali nagrody mimo przepracowania obowiązującego w tym kwartale czasu pracy. 
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r., a także premie za 
II i III kwartał 2012 r. oraz za I  kwartał 2012 r. Premię za III kwartał br. pracownik otrzymał 
w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej za okres choroby, natomiast za IV kwartał 
2012 r. nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć pre-
mie wypłacone za kwartały II i III 2012 r. oraz za I kwartał 2013 r. w wysokości 1/12 łącz-
nej kwoty, po uprzednim uzupełnieniu premii za III kwartał 2012 r.  

Jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż przez 4 kwartały poprzedzają-
ce powstanie niezdolności do pracy lub korzystał z urlopu wychowawczego albo bezpłatne-
go, premie kwartalne należy uwzględnić proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych 
miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których premia kwartalna podlega uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku. 

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 2 listopada 2012 r. przedłożył zwolnienie z powodu choroby od 
20 kwietnia  2013 r. Pracownikowi przysługuje premia kwartalna, która nie jest wypłacana 
za okresy choroby. Premia za IV kwartał 2012 r. została wypłacona w wysokości propor-
cjonalnej do przepracowanego okresu w tym kwartale. Podstawę wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego stanowi wynagrodzenie okres od listopada 2012 r. do marca 2013 r. Do prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy doliczyć 1/5 kwoty premii za IV kwartał 2012 r. 
i I kwartał 2013 r. – w części wypłaconej za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia. 

12.3. Składniki za okresy roczne 

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne należy wliczyć do przeciętne-
go wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
w wysokości 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 kwietnia 2013 r. 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 chorobo-
wego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 
okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia za te miesiące należy doliczyć 1/12 nagrody wypłaconej pracownikowi za poprzedni 
rok kalendarzowy. 
Obliczenie 1/12 nagrody rocznej: 2743,16 zł : 12 miesięcy = 228,60 zł. 
Kwotę 228,60 zł należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. 
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Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok poprzedzający miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, albo korzystał z urlopu wychowawczego lub bez-
płatnego, składniki roczne należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w roku poprzedza-
jącym powstanie niezdolności do pracy. 

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 1 lutego 2012 r. stał się niezdolny do pracy w maju 2013 r. Do 
ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie 
za okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r.  W lutym 2013 r. pracownik otrzymał pre-
mię roczną za 2012 r. w kwocie 1968 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS finansowane 
przez pracownika 1698,19 zł). Pracownik nie zachowuje prawa do premii rocznej za czas 
pobierania zasiłków. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od maja 
2012 r. do kwietnia 2013 r.  należy doliczyć premię roczną w wysokości 1/11 kwoty wypła-
conej za rok poprzedzający zachorowanie, tj. proporcjonalnie do liczby pełnych kalen-
darzowych miesięcy zatrudnienia w 2012 r. w kwocie 154,38 zł (1698,19 zł : 11 miesięcy). 

Jeżeli w okresie, z którego składnik roczny jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego, pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych i w związku 
z tym składnik wynagrodzenia uległ proporcjonalnemu zmniejszeniu, to składnik ten należy 
uwzględnić przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku, po uprzednim uzupełnieniu do kwo-
ty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały rok. 

PRzykład	
Pracownik zachorował w marcu 2013 r. i z tego tytułu nabył prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby należy 
przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od marca 2012 r. 
do lutego 2013 r. Za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, tj. za 2012 
pracownik otrzymał roczną premię, która jest zmniejszana proporcjonalnie za okres po-
bierania zasiłku i stanowi procent przychodu pracownika za poprzedni rok. Pracownik 
otrzymał premię w wysokości 3260 zł (po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek 
13,71%– 2813,05 zł). Premia ta została wypłacona w niepełnej wysokości, ponieważ pra-
cownik w poprzednim roku był zobowiązany przepracować 252 dni, a przepracował 
219 dni, gdyż przez 33 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby i opieki. Premia, po 
uzupełnieniu, podlega uwzględnieniu 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 wyna-
grodzenia 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 otrzymał-
by, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował. Typowym przykładem jest dodatkowe 
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wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Stanowi ono 8,5% sumy 
pełnego wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w ciągu roku kalendarzowego, za któ-
ry przysługuje to wynagrodzenie. 

13.	Szczególne	zasady	uwzględniania	składników	wynagrodzenia	
Jeżeli składniki wynagrodzenia przysługujące za okres, z którego jest ustalana podstawa 

wymiaru zasiłku, zostały wypłacane zaliczkowo, czyli w niepełnej wysokości, to do podsta-
wy 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 pracodawca wypłaci wyrównanie składnika wynagrodzenia wypłaconego 
wcześniej zaliczkowo, podstawę wymiaru zasiłku należy przeliczyć, uwzględniając ten skład-
nik w pełnej wysokości przysługującej po wyrównaniu i odpowiednio skorygować wysokość 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. 

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2013 r. zachorował w maju i przedłożył zwolnienie 
na okres 35 dni. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do kwietnia. Pracownik otrzymu-
je wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2980 zł (po pomniejszeniu o 13,71% 
–  2571,44 zł). W marcu otrzymał premię za I kwartał 2013 r., która została ustalona 
w wysokości 700 zł (po pomniejszeniu o 13,71% –  604,03 zł). Premia została wypłacona 
zaliczkowo. Po zamknięciu I kwartału pracodawca dokonał wyrównania przysługującej 
premii, która w pełnej wysokości wynosi 900 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% 
w wysokości 776,61 zł). Pracownikowi wypłacono wyrównanie premii. W tej sytuacji na-
leży ponownie ustalić wysokość podstawy wymiaru zasiłku oraz wypłacić pracownikowi 
jego wyrównanie. 
Pierwotnie ustalone przeciętne miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone w następu-
jący sposób: 
■■ wynagrodzenie zasadnicze z umowy (po pomniejszeniu o 13,71% : 2571,44 zł),
■■ część przypadająca na składniki za okresy dłuższe niż miesiąc, tj. na kwartał w prze-
liczeniu na miesiąc: 604,03 zł : 3 miesiące kwartału = 201,34 zł, 
■■ przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 2571,44 zł + 201,34 zł = 2772,78 zł. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie po przeliczeniu wynosi: 
■■ 776,61 zł : 3 miesiące kwartału = 258,87 zł,
■■ 2571,44 zł + 258,87 zł = 2830,31 zł. 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby: 
1) przed przeliczeniem: 
■■ 2772,78 zł x 80% = 2218,22 zł,
■■ 2218,22 zł :  30 dni = 73,94 zł (za 1 dzień niezdolności do pracy),
■■ 73,94 zł x 35 dni = 2587,90 zł,

2) po przeliczeniu: 
■■ 2830,31 zł x 80% = 2264,25 zł,
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■■ 2264,25 zł : 30 dni = 75,48 zł (za 1 dzień niezdolności do pracy),
■■ 75,48 zł x 35 dni = 2641,80 zł, 
■■ 2641,80 zł – 2587,90 zł = 53,90 zł. 

Aby wyrównać różnicę w wysokości należnego wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pra-
cownikowi należy dopłacić 53,90 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, 
kwartalne, roczne lub inne) przysługujące za okres, z którego są uwzględniane w podstawie 
wymiaru zasiłku, to do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć składniki wy-
płacone za okres poprzedni. Wypłata tych składników po ustaleniu podstawy wymiaru zasił-
ku nie powoduje ponownego ustalenia (przeliczenia) tej podstawy. 

PRzykład	
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 5 kwietnia 2013 r. Oprócz 
wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje nagrodę roczną przysługującą w wysokości 
uzależnionej od zysku wypracowanego przez zakład w danym roku. Nagroda jest od-
powiednio zmniejszana za czas nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. oraz 1/12 część 
nagrody za 2012 r. Nagroda roczna za 2012 r. przysługuje, lecz nie została wypłacona 
do czasu sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń i zasiłków za kwiecień z powodu prob-
lemów 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 przysługują, lecz nie zostały wy-
płacone również za okresy poprzednie, podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić bez tych 
składników. 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. 

PRzykład	
Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 6 do 31 maja 
2013 r. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 
od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownica 
otrzymuje nagrodę roczną. Za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, 
tj. za 2012 r. oraz za poprzedni 2011 r. pracownica nie otrzymała tej nagrody, ponieważ 
pracodawca zdecydował, że nagroda za te lata nie zostanie wypłacona. W podstawie 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy zatem uwzględniać składnika roczne-
go. W takim przypadku nie ma również możliwości przyjęcia nagrody należnej za 2010 r. 
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Gdyby jednak dokonano wypłaty nagrody za 2012 r., należy ponownie przeliczyć podsta-
wę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i dokonać jego wyrównania. 

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

PRzykład	
Pracownik zatrudniony od 1 marca 2013 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choro-
by od 12 kwietnia i ma z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Pracownik 
poza wynagrodzeniem zasadniczym ma prawo do premii kwartalnej, której wysokość 
ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku. Pracownik zachowuje prawo do pre-
mii za dany kwartał, jeżeli przepracował w nim co najmniej 2 miesiące kalendarzowe. 
Pracownik nie otrzymał premii za I kwartał, ponieważ przepracował tylko 1 miesiąc ka-
lendarzowy w tym kwartale. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego przysługującego pracownikowi od 12 kwietnia uwzględnione zostanie wyłącznie 
wynagrodzenie miesięczne. 

14.		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 podsta-
wie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu. Składników tych nie 
uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku należnego za okres przypadający po terminie, 
do którego przysługiwały. 

PRzykład	
Pracownica (34 lata) oprócz wynagrodzenia zasadniczego miała przyznany dodatek 
funkcyjny od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., który był proporcjonalnie pomniej-
szany za czas choroby. Pracownica była niezdolna do pracy od 12 marca do 27 maja 
2013 r. Z tego tytułu nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego a następnie do za-
siłku chorobowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowiło 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnięte przez pracownicę od marca 2012 r. 
do lutego 2013 r. Dodatek funkcyjny należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagro-
dzenia/zasiłku chorobowego przysługującego od 12 marca do 30 kwietnia. Za okres 
zasiłku chorobowego – przysługującego od 1  do 27 maja – 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 zbiorowe-
go pracy lub przepisów o wynagradzaniu. Składników tych nie uwzględnia się w podstawie 
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wymiaru zasiłku należnego za okres przypadający po terminie, do którego przysługiwały. 
Jeżeli w trakcie trwania niezdolności do pracy ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, 
polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty 
danego składnika wynagrodzenia od określonej daty, podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go przysługującego za okres od tej daty należy ustalić z wyłączeniem tego składnika. W ta-
kiej sytuacji nie ulega zmianie okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru 
zasiłku i nadal podstawę tę stanowi wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych 
sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeliczenie pod-
stawy polega na wyłączeniu z niej składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano. 

PRzykład	
Pracownik (43 lata) przebywa na zwolnieniu lekarskim od 21 marca do 17 czerwca 2013 r.  
Z tego tytułu ma prawdo do wynagrodzenia chorobowego (za 33 dni) a następnie do 
zasiłku. Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej 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, tj. 435 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 
2013 r. W związku z tym, że wynagrodzenie było stałe, podstawa wymiaru zasiłku wyniosła: 
■■ wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu o składki 13,71%: 
2900 zł – 397,59 zł = 2502,41 zł, 
■■ premia miesięczna po pomniejszeniu o składki 13,71%: 
435 zł – 59,64 zł = 375,36 zł. 

Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 2877,77 zł, tj. 2502,41 zł + 375,36 zł. 
Od 1 czerwca  podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty premii miesięcznej, 
zawierając ten zapis w regulaminie wynagradzania. Podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego przysługującego od tej daty należy ustalić ponownie, wyłączając z niej premię 
miesięczną. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 1 czerwca będzie stanowić 
wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, tj. 2502,41 zł. 

Zasada dotycząca składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu ma 
również zastosowanie do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świad-

czenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia albo umowy o dzieło – jeżeli umowa taka 
została zawarta z pracodawcą, z którym oso-
ba wykonująca umowę pozostaje w stosunku 
pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wy-
konuje 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. 

UWAGA!
Jeżeli składnik wynagrodzenia zostanie włączony 
w całości lub w części do innego lub zamieniony na 
inny składnik – zasada o składnikach przysługują-
cych do określonego terminu nie ma zastosowania. 
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PRzykład	
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie od 15 kwietnia do 31 maja 2013 r. Z tego 
tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 dni, a następnie do 
zasiłku chorobowego. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 
1 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej 
miesięcznej wysokości 2890 zł (po potrąceniu składek – 2493,78 zł). Z tytułu umowy zle-
cenia pracownik otrzymał wynagrodzenie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. w wyso-
kości po 460 zł (pomniejszone o składki – 396,93 zł), a od stycznia do marca po 420 zł 
(po pomniejszeniu o składki – 362,42 zł). Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia 
2012 r. do marca 2013 r. oraz wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia od 
września 2012 r. do marca 2013 r. obliczone w następujący sposób: 
[(12 miesięcy x 2493,78 zł , tj. wynagrodzenie zasadnicze) + (4 miesiące x 362,42 zł, tj. 
wynagrodzenie z umowy zlecenia) + (3 miesiące x 396,93 zł, tj. wynagrodzenie z umowy 
zlecenia)] : 12 miesięcy = 2713,82 zł. 

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

PRzykład	
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 8 marca do 30 kwietnia 2013 r. 
Pracodawca zawarł z nim umowę zlecenia od 1 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. oraz 
od 1 października 2012 r. do 31 grudnia  2013 r. Przy obliczaniu wynagrodzenia/zasiłku 
chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie pracownika za okres od marca  2012 r. 
do lutego 2013 r., w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie wypłaconej 
za okres od października 2012 r. do lutego 2013 r. Wynagrodzenia z tytułu umowy zle-
cenia od maja 2012 r. do sierpnia 2012 r. nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego, gdyż umowa za ten okres przestała obowiązywać. 

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

PRzykład	
Pracownik od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. wykonywał umowę zlecenia zawar-
tą z własnym pracodawcą. Pracownik chorował od 13 kwietnia do 15 maja 2013 r. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne 

UWAGA!
W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględ-
niać wynagrodzenia z umowy zlecenia, która prze-
stała już obowiązywać. 
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wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. W podsta-
wie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego od 13 do 30 kwietnia należy również 
uwzględnić wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymane przez pra-
cownika od stycznia do kwietnia 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 
1 do 15 maja należy ustalić ponownie, wyłączając wynagrodzenie z tytułu umowy zlece-
nia, ponieważ ta umowa rozwiązała się 30 kwietnia 2013 r. 

15.	zmiana	wymiaru	czasu	pracy	
Zmiana umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, 

polegająca na zmianie wymiaru czasu pracy, powoduje, że do podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego należy wliczyć wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. 
Dotyczy to sytuacji, gdy zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do 
pracy, lub gdy zmiana nastąpiła w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdol-
ności do pracy. Zasada ta dotyczy zarówno stałego wynagrodzenia, jak i innych składników 
wypłacanych za okresy miesięczne, np. premii, dodatków. 

PRzykład	
Pracownikowi zatrudnionemu od 1 lutego 2012 r. na umowę o pracę na 1/4 etatu z wyna-
grodzeniem zasadniczym w wysokości 1200 zł, 1 marca 2013 r. zmieniono wymiar czasu 
pracy na pełny etat oraz podwyższono wynagrodzenie do kwoty 3260 zł (po pomniejsze-
niu o składki 2813,05 zł). Pracownik chorował od 8 maja 2013 r. Przed zachorowaniem 
przepracował 12 miesięcy, jednak podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy 
ustalić z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres pełnych 
miesięcy kalendarzowych po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od marca do 
kwietnia 2013 r. Wyniesie ona zatem 2813,05 zł, co wynika z wyliczenia: 
■■ 2813,05 zł × 2 m-ce = 5626,10 zł (łączne wynagrodzenie za marzec i kwiecień 2013 r. 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne), 
■■ 5626,10 zł : 2 m-ce = 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 za-
siłku należy uwzględnić wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia po 
zmianie etatu. 

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w trakcie miesiąca kalendarzowego, a nie-
zdolność do pracy powstała w następnym miesiącu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi uzu-
pełnione wynagrodzenie pracownika za pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia, przypa-
dający po zmianie wymiaru czasu pracy, czyli za miesiąc, w którym powstała niezdolność 
do pracy. 

PRzykład	
Pracownik do 21 marca 2013 r. był zatrudniony na 1/4 etatu, a od 22 marca pracuje na 
1/2 etatu. Otrzymuje zmienne wynagrodzenie. Pracownik zachorował 9 kwietnia i ma 
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prawo do zasiłku chorobowego. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć 
wynagrodzenie za kwiecień, tj. przysługujące za pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnie-
nia po zmianie wymiaru czasu pracy. W kwietniu pracownik po zmianie etatu przepra-
cował 5 dni z 21 obowiązujących i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w wysokości 
403,84 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne). Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi kwota po uzupełnieniu 1695,96 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
■■ 403,84 zł : 5 dni (dni przepracowane) = 80,77 zł, 
■■ 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 zmia-
ną etatu, to tak ustalona podstawa będzie obowiązywała przez nieprzerwany okres niezdolno-
ści do pracy również po zmianie etatu. Podstawy wymiaru zasiłku nie należy ustalać ponownie. 

PRzykład	
Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby od 15 kwietnia do 9 maja 2013 r. 
oraz od 14 do 27 maja 2013 r. Do 2 maja była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 
pracy, a od 3 maja na 3/4 etatu. Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 15 kwietnia 
do 9 maja nie należy ustalać z nowego etatu, ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy 
nie nastąpiła ani w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, ani w okresie 
12 miesięcy poprzedzających powstanie tej niezdolności. Zatem podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego nadal stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
pracownicy za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. Na nowo należy ustalić podsta-
wę wymiaru zasiłku chorobowego od 14 maja, gdyż w tym przypadku zmiana wymiaru 
czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. W pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić, po uzupełnieniu do pełnego 
miesiąca, wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, tj. za maj 2013 r. 

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

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w okresie czterech kwartałów poprzedzają-
cych powstanie niezdolności do pracy lub w okresie roku poprzedzającego tę niezdolność, 
składnik kwartalny lub roczny należy przyjąć w proporcji odpowiedniej do liczby pełnych ka-
lendarzowych miesięcy przepracowanych 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 nie-
zdolna do pracy z powodu choroby 6 maja 2013 r. Pracownica oprócz wynagrodzenia 
miesięcznego jest uprawniona do nagrody rocznej, która nie przysługuje za okres po-
bierania zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy 
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stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za 
okres od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia z tego okresu należy doliczyć nagrodę roczną w wysokości 1/4 kwoty wypła-
conej 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 upływie czterech kwartałów po-
przedzających zachorowanie lub po zakończeniu roku poprzedzającego tę niezdolność, to 
składnik kwartalny lub roczny należy przyjąć w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowe-
go wymiaru czasu pracy. 

PRzykład	
Pracownica zachorowała 2 maja 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 
pełny etat, a od 1 stycznia 2013 r. na 1/2 etatu. Podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego przysługującego pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie po 
zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od stycznia do kwietnia 2013 r. Ponieważ pracownica 
otrzymała nagrodę roczną za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a choruje w okre-
sie zatrudnienia na 1/2 etatu, nagrodę należy przeliczyć odpowiednio do aktualnego 
wymiaru etatu. Kwotę nagrody rocznej należy pomnożyć przez współczynnik zmiany 
etatu, który odpowiada proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do wymiaru czasu 
pracy w 2012 r. i wynosi 1/2, (tj. 1/2 (etat obowiązujący w 2013 r.):  1 (etat obowiązujący 
w 2012 r.) = 1/2). Pracownica otrzymała nagrodę roczną za 2012 r. w kwocie 2430 zł, 
dlatego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do 
pracy w trakcie zatrudnienia na 1/2 etatu należy uwzględnić nagrodę w wysokości 1/12 
części kwoty z 2430 zł, po pomnożeniu przez współczynnik odpowiadający proporcji 
aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. 87,37 zł. 
■■ 2430 zł – 333,15 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) = 2096,85 zł, 
■■ 2096,85 zł : 12 miesięcy = 174,74 zł, 
■■ 174,74 zł x 1/2 = 87,37 zł. 

PRzykład	
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie z powodu choroby od 12 marca do 
8 maja 2013 r. Przez okres 2 lat do 31 marca 2012 r. pracował na 1/2 etatu, od 
1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. na 3/4 etatu, od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. 
na 1/4 etatu, a od 1 stycznia 2013 r. pracuje na pełny etat. Oprócz wynagrodze-
nia miesięcznego pracownik ma prawo do nagrody rocznej, która ulega propor-
cjonalnemu zmniejszeniu za okres choroby. Nagroda za 2012 r. została wypłacona 
w styczniu 2013 r. i wyniosła po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne 
1852,01 zł. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
należy przyjąć wynagrodzenie miesięczne za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, 
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tj. od stycznia do lutego 2013 r. Nagroda roczna powinna być przyjęta z uwzględ-
nieniem wysokości wypłaconej 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 ak-
tualny wymiar czasu pracy (1 etat). Otrzymany wynik należy podzielić przez współ-
czynnik wymiaru czasu pracy w 2012 r., który wynosi 0,44, tj. [(1/2 et. x 3 m-ce) +  
+ (3/4 et. x 3 m-ce) + (1/4 et. x 6 m-cy)] : 12 m-cy, czyli 1852,01 zł : 0,44 = 4209,11 zł.
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić 1/12 kwoty 
przeliczonej nagrody rocznej, tj. 350,76 zł (4209,11 zł : 12 miesięcy). 

16.		Ponowne	ustalenie	podstawy	wymiaru	zasiłku		
chorobowego	

Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia określonego w art. 92 
Kodeksu pracy przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli 
między okresami pobierania zasiłków zarów-
no tego samego rodzaju, jak i innego rodza-
ju nie było przerwy lub przerwa była krót-
sza niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym 
3-miesięczny termin obejmuje pełne miesiące 
kalendarzowe. 

W przypadku gdy poprzednio pobieranym 
świadczeniem było świadczenie rehabilitacyj-
ne i w związku z tym podstawa tego świadczenia podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru 
kolejnego zasiłku przysługującego po przerwie nieprzekraczającej 3 miesięcy kalendarzo-
wych stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku po 
waloryzacji. 

PRzykład	
Pracownik do 2 lutego 2013 r. wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego. Podstawa wy-
miaru zasiłku chorobowego wynosiła po potrąceniu składek na ubezpieczenia społecz-
ne 2183,14 zł. Od 3 lutego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, do 3 maja 
2013 r. Ponieważ pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w I kwartale 
2013 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji. Wskaźnik wa-
loryzacji jest bowiem niższy niż 100% i wynosi 96,3%.  
Od 28 maja 2013 r. pracownik ponownie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. 
Pracownik nabył prawo do nowego okresu zasiłkowego, gdyż obecna niezdolność do 
pracy została spowodowana innym schorzeniem niż niezdolność do pracy z powodu 
choroby trwającej do 3 maja 2013 r. Ponieważ przerwa między okresami pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku chorobowego była krótsza niż 3 miesiące kalen-
darzowe, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi kwota przyjęta do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 2183,14 zł. 

UWAGA!
Jeżeli między poszczególnymi okresami pobierania 
zasiłków ma miejsce zmiana wymiaru czasu pracy, 
podstawę wymiaru świadczenia chorobowego na-
leży ustalić ponownie.
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Jeżeli zgodnie z przepisami płacowymi dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu 
tylko za okres pobierania niektórych zasiłków, to mimo że przerwa w pobieraniu zasiłku trwała 
krócej niż 3 miesiące kalendarzowe, zachodzi konieczność ponownego ustalenia podstawy 
wymiaru zasiłku. W tym przypadku podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się z nowego okre-
su, lecz jedynie uwzględnia się lub wyłącza ten składnik wynagrodzenia. 

PRzykład	
Pracownik (58 lat) nabył prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego od 21 marca  
2013 r. do 3 kwietnia 2013 r., a od 4 kwietnia 2013 r. do 5 maja 2013 r. do zasiłku cho-
robowego. Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzy-
muje miesięczną premię, która zgodnie z regulaminem premiowania obowiązującym 
w zakładzie przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego. Premia 
jest proporcjonalnie zmniejszana za okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia cho-
robowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. W podsta-
wie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględniać premii, gdyż pra-
cownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego od 4 kwietnia 
2013 r. będzie nadal stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obli-
czenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tj. od marca 2012 r. do lutego 
2013 r., gdyż między poszczególnymi okresami pobierania zasiłków nie ma przerwy. 
Do podstawy wymiaru zasiłku należy jednak doliczyć premię miesięczną, która zgod-
nie z regulaminem premiowania jest proporcjonalnie pomniejszana za okresy pobie-
rania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 

Jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy lub przerwa była krótsza 
niż 3 miesiące kalendarzowe oraz pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia, 
który nie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, gdyż zachowywał do niego pra-
wo za okresy niezdolności do pracy, a następnie zmieniono zasady wypłaty tego skład-
nika wynagradzania, wprowadzając 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 nie-
zdolności do pracy. 

PRzykład	
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 marca do 2 kwietnia 2013 r. 
Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, który przy-
sługuje za okres pełnienia funkcji kierowniczych, bez względu na nieobecność w pracy 
spowodowaną chorobą, co oznacza, że dodatek ten przysługuje również za czas cho-
roby. Od 1 kwietnia 2013 r. pracodawca dokonał zmian w regulaminie wynagradzania, 
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w wyniku czego dodatek funkcyjny został włączony do wynagrodzenia zasadniczego. 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 10 do 31 marca 2013 r.  stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Przy ustalaniu 
podstawy wymiaru zasiłku nie został uwzględniony dodatek funkcyjny, gdyż pracownik 
zachowuje do niego prawo za okres pobierania zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku cho-
robowego od 1 do 2 kwietnia 2013 r. należy ustalić ponownie, z uwzględnieniem dodatku 
funkcyjnego wypłaconego za okres, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, 
gdyż od 1 kwietnia dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pra-
cownik 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 
chorobowych z wynagrodzenia obowiązującego jedynie po tej zmianie. W takim przypad-
ku okres, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, nie 
jest skracany. Jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go, wynagrodzenie pracownika zostało pod-
wyższone, ale wypłata wyrównania z tytułu 
podwyżki nastąpiła później – po dokonaniu 
wyrównania wynagrodzenia płatnik zasił-
ku powinien przeliczyć podstawę wymiaru, 
uwzględniając podwyższone wynagrodze-
nie i jego składniki przyjmowane do ustale-
nia postawy wymiaru. 

PRzykład	
Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od 30 kwietnia 2013 r. Podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od kwiet-
nia 2012 r. do marca 2013 r. Pracownikom wypłacono 6 maja 2013 r.  podwyżki wynagro-
dzeń z wyrównaniem od stycznia 2013 r. W związku z tym, że wypłata wyrównania płac 
z tytułu podwyżki nastąpiła w trakcie pobierania zasiłku chorobowego i została dokona-
na za miesiące uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, tj. za styczeń, luty i marzec 
2013 r., w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić podwyższone 
wynagrodzenie i wyrównać wysokość zasiłku. 

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

PRzykład	
Pracownik pobierał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy od lutego do marca 2013 r., a na-
stępnie od 6 maja do 6 czerwca 2013 r. Przerwa między okresami pobieranych zasiłków 
jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Od 1 kwietnia 2013 r.  pracownicy otrzymali 
podwyżkę wynagrodzenia. W tym przypadku przyznana podwyżka wynagrodzenia nie 

UWAGA!
Aby uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków pod-
wyższone wynagrodzenie, podwyżka musi nastąpić 
za miesiące przyjmowane do ustalenia podstawy 
wymiaru zasiłków. 
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ma wpływu na wysokość świadczenia chorobowego, gdyż podstawę wymiaru wynagro-
dzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracow-
nika za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. Pracownikowi nie należy ponownie 
ustalać podstawy wymiaru zasiłku z uwzględnieniem podwyższonego wynagrodzenia, 
ponieważ wyrównanie płac nie dotyczy żadnego z miesięcy przyjętych do ustalenia pod-
stawy wymiaru zasiłku. 

Jeżeli pracodawca z powodu trudności finansowych zakładu pracy okresowo wstrzymał 
wypłatę składników wynagrodzenia przysługujących za różne okresy, nie dokonując zmian 
w przepisach 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 wyłącza-
jąc go z tej podstawy. W tym przypadku nie ma zastosowania zasada wypłacania składni-
ków wynagrodzenia do określonego terminu, gdyż nie zostały zmienione przepisy dotyczą-
ce wypłaty premii, lecz okresowo odstąpiono od ich wypłaty i wypłata będzie kontynuowana 
w miarę polepszenia się warunków finansowych firmy. 

PRzykład	
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą od 6 marca 2013 r. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymywał premię miesięczną po-
mniejszaną proporcjonalnie za czas choroby. W wyniku strat, jakie firma poniosła na 
skutek powodzi, pracodawca wstrzymał wypłatę premii na okres od kwietnia do czerw-
ca 2012 r.  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. W podstawie wymiaru zasiłku 
należy również uwzględnić premię miesięczną, w kwocie wypłaconej pracownikowi za 
miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy 
wymiaru zasiłku, tj. za miesiące –  marzec 2012, lipiec 2012 r. do lutego 2013 r.  Pozostały 
okres przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku od kwietnia do czerwca 2012 r. 
należy włączyć bez tej premii. 

17.		Przekroczenie	30-krotności	prognozowanego	przeciętnego	
wynagrodzenia	

17.1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku należy pamiętać, że: 
■■ roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega ogra-

niczeniu i składki te nie są opłacane, gdy podstawa ich wymiaru przekroczy w danym 
roku kalendarzowym kwotę odpowiadającą 30-krotności prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok kalendarzowy (które w 2012 r. 
wyniosło 105 780 zł, a w 2013 r. wynosi 111 390 zł), 
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■■ po przekroczeniu ustalonej granicy podstawy wymiaru składek i zaprzestaniu opłacania 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca jest w dalszym ciągu zobo-
wiązany naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45%). 
W przypadku gdy roczny przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przekroczył 30-krotności przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego, wynagrodzeniem przyjmowanym do obliczenia podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego jest przychód pracownika, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% 
tego przychodu. 

PRzykład	
Pracownik w czerwcu 2013 r. przedłożył zwolnienie lekarskie na okres 13 dni. Otrzymuje 
on wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości od stycznia 2012 r. po 26 445 zł, a od 
kwietnia 2013 r. po 27 847,50 zł. W maju 2013 r. br. nastąpiło przekroczenie rocznej pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do ustalenia podstawy 
wymiaru świadczenia chorobowego należy przyjąć otrzymane przez pracownika prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. W 2012 r. 
przychody pracownika, licząc narastająco od początku roku, przekroczyły w kwietniu 
2012 r. granicę 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Począwszy od maja 2012 r. 
składki były naliczane tylko na ubezpieczenie chorobowe, zatem podstawę wymiaru na-
leży ustalić w następujący sposób: 
■■ od czerwca 2012 r. do grudnia 2012 r. po 25 797,10 zł za każdy miesiąc (26 445 zł – 2,45%),

Od stycznia 2013 r. od wynagrodzenia pracownika zostały naliczone składki w pełnej 
wysokości, czyli 13,71%, aż do przekroczenia rocznego limitu, zatem: 
■■ od stycznia do marca 2013 r. po 22 819,39 zł za każdy miesiąc (26 445 zł – 13,71%), 
■■ za kwiecień 2013 r. 24 029,61 zł (27 847,50 zł – 13,71%). 

W maju nastąpiło przekroczenie granicy 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, dla-
tego od przychodu należy odjąć składkę na ubezpieczenie chorobowe, tj. 27 847,50 zł – 
– 2,45%, co stanowi 682,26 zł, a od kwoty 4207,50 zł naliczyć składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, tj. 473,80. Do podstawy wymiaru zasiłku należy wliczyć wynagro-
dzenie za maj w wysokości 26 691,44.
Ostatecznie podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wynosi 299 758,92 zł. Sumę 
tę dzielimy przez 12 miesięcy, co daje 24 979,91 zł jako miesięczną podstawę wynagro-
dzenia chorobowego. 
■■ 24 979,91 zł : 30 dni x 80% = 666,13 zł (stawka dzienna zasiłku), 
■■ 666,13 zł x 13 dni zasiłku chorobowego = 8659,69 zł. 

Za okres 13 dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie choro-
bowe w wysokości 8659,69 zł. e952d3db-119c-400e-b332-95c654c29cfe

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

W przypadku gdy pracownik otrzymujący stałe miesięczne wynagrodzenie przekroczył 
górny pułap podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, i w tym 
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miesiącu nie uzyskał pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, to przed 
uwzględnieniem tego wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku należy to wynagrodze-
nie uzupełnić. W takiej sytuacji należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia 
społeczne potrącanych pracownikowi w tym miesiącu i przy jego zastosowaniu obliczyć peł-
ną miesięczną składkę w części finansowaną przez pracownika. 

Średni wskaźnik potrąconych składek oblicza się według następującego wzoru: 

                                                                          kwota składek x 100średni wskaźnik składek   =
   przychód stanowiący podstawę wymiaru składek

 
PRzykład	
Pracownica stała się niezdolna do pracy od 15 do 30 maja 2013 r. Podstawę wymia-
ru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od 
maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. Przychód, który pracownica otrzymuje, jest określony 
w stałej miesięcznej wysokości i wynosił w całym 2012 r. po  9950 zł miesięcznie. Od 
1 stycznia 2013 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzenia i pracownica otrzymuje 10 400 zł 
miesięcznie. W listopadzie 2012 r. pracownica otrzymała przychód w kwocie 6560 zł, 
gdyż w tym miesiącu chorowała i przepracowała 12 dni z  21 dni do przepracowania. 
W listopadzie 2012 r. pracownica osiągnęła górny pułap podstawy wymiaru składek 
emerytalnej i rentowych, tj. 105 780 zł. Od kwoty 6560 zł pracodawca potrącił składki 
na ubezpieczenie chorobowe w kwocie 160,72 zł (2,45% z kwoty 6560 zł) oraz składkę 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (11,26%), ale tylko od kwoty niestanowiącej 
przekroczenia rocznego limitu, czyli od 6280 zł (105 780 zł – 10 x 9950 zł), co stanowi 
707,13 zł. Łączna kwota potrąconych składek wynosi 867,85 zł (160,72 zł + 707,13 zł). 
W celu ustalenia wysokości uzupełnionego wynagrodzenia za listopad 2012 r. należy 
obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pracow-
nicy w listopadzie 2012 r. 
Średni wskaźnik składek potrąconych pracownicy w listopadzie wynosi 13,23% 
[867,85 zł (kwota składek finansowanych przez pracownika) x 100] : 6560 zł (przychód 
stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe)]. Przychód za li-
stopad 2012 r. (uzupełnione wynagrodzenie stałe) powinien zostać pomniejszony o peł-
ną składkę za ten miesiąc obliczoną przy zastosowaniu średniego wskaźnika składek, 
tj. o kwotę 1316,39 zł (13,23% z kwoty 9950 zł). Wynagrodzenie za listopad powinno zo-
stać przyjęte po uzupełnieniu w wysokości 8633,61 zł (9950 zł – 1316,39 zł). 
Pozostałe miesiące należy przyjąć w następującej wysokości: 
■■ maj – październik 2012 r. po 8585,85 zł = 9950 zł – 1364,15 zł (13,71% z kwoty 9950 zł), 
■■ listopad 2012 r. – 8633,61 zł (zgodnie z wyliczeniem), 
■■ grudzień 2012 r. –  9706,22 zł = 9950 zł – 243,78 zł (2,45% z kwoty 9950 zł), 
■■ styczeń – kwiecień 2013 r. po 8974,16 zł = 10 400 zł – 1425,84 zł (13,71% z kwoty 
10 400 zł). 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownicy: 
105 751,57 zł: 12 miesięcy = 8812,63 zł. 
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17.3.  Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przy 
stałym wynagrodzeniu zasadniczym 

Jeżeli w miesiącu, w którym pracownik otrzymał składnik wynagrodzenia za okres dłuż-
szy niż 1 miesiąc, np. składnik kwartalny lub roczny, jego przychód stanowiący podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przewyższał kwotę odpowiadającą 30-krot-
ności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodo-
wej na dany rok, a pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedli-
wionych i w związku z tym nie osiągnął pełnego wynagrodzenia – wówczas w celu ustalenia 
wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc oraz wysokości rocznej nagrody należy obliczyć 
średni wskaźnik składek i o ten wskaźnik pomniejszyć stały miesięczny przychód oraz na-
grodę roczną. 

PRzykład	
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w marcu 2013 r. Do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie za okres od marca 2012 r. do 
lutego 2013 r. Pracownikowi przysługuje przychód w stałej miesięcznej wysokości do 
grudnia 2012 r. 12 700 zł, a od stycznia 2013 r. po podwyżce – 14 000 zł. We wrześniu 
2012 r., tj. w miesiącu, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego, jego przychód przewyższył kwotę 30-krotności prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w tym roku, tj. kwotę 105 780 zł. W tym mie-
siącu pracownik był nieobecny w pracy z powodu urlopu bezpłatnego i przepracował 
12 dni z 20 dni wyznaczonych do przepracowania. Ponadto w tym miesiącu wypłacono 
mu nagrodę roczną, która zgodnie z regulaminem jest pomniejszana za okres uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. Łączny przychód pracownika we wrześniu 2012 r. 
wyniósł 15 474 zł, w tym 7854 zł stanowiła nagroda roczna. W celu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za wrzesień 2012 r. oraz wysokości rocznej nagrody, po pomniejszeniu 
jej o kwoty potrąconych składek, należy obliczyć średni wskaźnik i o ten wskaźnik po-
mniejszyć stały miesięczny przychód za wrzesień 2012 r. (określony w umowie o pra-
cę) oraz nagrodę roczną. Od łącznej kwoty wypłaconego we wrześniu wynagrodzenia 
pracodawca potrącił składkę w łącznej wysokości 849,78 zł, w tym składka na ubez-
pieczenie chorobowe wynosi 379,11 zł (2,45% od kwoty 15474 zł), a na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 470,67 zł (11,26% od kwoty 4180 zł, tj. od kwoty niestanowiącej 
przekroczenia rocznego limitu prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia 105 780 zł – 8 x 12 700 zł). 
Średni wskaźnik wynosi 5,49% (849,78 zł, tj. kwota potrąconych składek x 100) : 15 474 zł. 
Wynagrodzenie za wrzesień 2012 r. powinno być przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego w wysokości 12 002,17 zł (12 700 zł – 697,23 zł, tj. wynagrodzenie z umo-
wy o pracę po pomniejszeniu o 5,49%, czyli o kwotę pełnej składki ustalonej przy zasto-
sowaniu średniego wskaźnika składek). 
Roczna nagroda po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne przy zasto-
sowaniu średniego wskaźnika składek wynosi 7422,82 zł (7854 zł – 431,18 zł, tj. 5,49% 
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z kwoty 7854 zł) i w wysokości 1/12 powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru 
zasiłku. 

17.4. Uzupełnienie podstawy wymiaru zasiłku przy wynagrodzeniu zmiennym 

W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, to w razie nieobecności 
pracownika w pracy z przyczyn usprawiedliwionych wynagrodzenie to należy uzupełnić do 
pełnego miesiąca. 

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w zmiennej wysokości, w przypadku uzupełnia-
nia go za miesiąc, w którym przez jego część był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedli-
wionych i w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, nie stosuje się wzoru na obliczanie średniego wskaźnika składek. 

W tej sytuacji od wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu należy 
odjąć faktyczną kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpiecze-
nie chorobowe finansowanych ze środków pracownika. Przychód pomniejszony o te składki 
należy podzielić przez liczbę dni przepracowanych, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, 
które pracownik był zobowiązany przepracować w danym miesiącu.

 
PRzykład	
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie na okres od 15 do 26 kwietnia 2013 r. i z tego 
tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. 
Do ustalenia podstawy wymiaru należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. W październiku 2012 r. nastąpiło prze-
kroczenie granicznej kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, tj. 105 780 zł. Do końca września 2012 r. pracownik osiągnął przychód 
stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe licząc 
narastająco od 1 stycznia, w łącznej kwocie 98 900 zł. Wynagrodzenie za ten miesiąc 
wyniosło 7800 zł, gdyż pracownik z powodu choroby przepracował 12 dni, a powinien 
20 dni. Od kwoty osiągniętego wynagrodzenia, potrącono składki na ubezpieczenie 
chorobowe 191,10 zł (2,45% z kwoty 7800 zł). Składka na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe została potrącona tylko od kwoty 6880 zł (105 780 zł – 98 900 zł) i wyniosła 
774,69 zł (11,26% z kwoty 6880 zł). 
Łączna kwota składek potrąconych przez pracodawcę wynosi 965,79 zł (191,10 zł + 
+ 774,69 zł). Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenie za 
październik 2012 r. powinno zostać przyjęte, po uzupełnieniu, w wysokości 9264,36 zł: 
■■ 7800 zł – 965,79 zł = 6834,21 zł, 
■■ 6834,21 zł: 12 dni = 569,52 zł x 20 dni = 11 390,40 zł. 

18.	Minimalna	podstawa	wymiaru	zasiłku	
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pra-

cy nie może być niższa od kwoty minimalnego 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. 
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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. 

Od 1 stycznia 2013 r. minimalna płaca wynosi 1600 zł: 
■■ 1380,64 zł (100% minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego powyżej 

jednego roku 1600 zł – 13,71%), 
■■ 1104,51 zł (80% minimalnego wynagrodzenia dla pracownika w pierwszym roku pracy, 

tj. 1280 zł – 13,71%). 

19.	Okresy	wliczane	do	minimalnego	wynagrodzenia	
Okresy decydujące o wysokości minimalnego wynagrodzenia (100% lub 80%) 

Okresy pracy uwzględniane przy ustalaniu 
wysokości minimalnego wynagrodzenia

Okresy nieuwzględniane przy ustalaniu 
wysokości minimalnego wynagrodzenia

podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalno-rentowym lub zaopatrzeniu emery-
talnemu

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego

pobieranie zasiłków z ubezpieczeń społecz-
nych przysługujących w okresie trwania ubez-
pieczenia

urlop bezpłatny

odbywanie zasadniczej służby wojskowej przez 
żołnierza niezawodowego

pobieranie zasiłków (zasiłku chorobowego, świad-
czenia rehabilitacyjnego) przysługujących po us-
taniu ubezpieczenia chorobowego lub wypadko-
wego

urlop wychowawczy przysługujący po 31 grud-
nia 1998 r.

urlop wychowawczy udzielony za okres przed 
1 stycznia 1999 r.

pobieranie zasiłku macierzyńskiego i zasiłku 
w wysokości zasiłku macierzyńskiego

podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków

 Jeśli ustalona podstawa wymiaru zasiłku jest niższa od minimalnej podstawy zasiłku cho-
robowego obowiązującego w danym roku kalendarzowym – wymaga podwyższenia do mi-
nimalnej podstawy wymiaru. 

W przypadku gdy 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 minimal-
nego wynagrodzenia. W takiej sytuacji, aby ustalić, czy konieczne jest podwyższenie pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego do kwoty minimalnego wynagrodzenia, należy zsumo-
wać 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 stałym, np. premie, nagrody, 
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dodatek stażowy. Jeżeli pracownik w okresie pobierania wynagrodzenia/zasiłku chorobo-
wego zachowuje prawo do składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podsta-
wie 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 1 kwietnia 2012 r. stał się niezdolny do pracy z powodu cho-
roby od 11 do 20 marca 2013 r. Pracownik posiada 15-letni staż pracy. Wynagrodzenie 
pracownika składa się z płacy zasadniczej w wysokości 1300 zł, premii w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę, tj. w wysokości 260 zł, 
oraz dodatku stażowego w wysokości 165 zł. Dodatek stażowy wypłacany jest w pełnej 
wysokości mimo choroby. Suma wynagrodzenia zasadniczego pracownika i składni-
ków wynagrodzenia przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 
1725 zł (1300 zł + 260 zł + 165 zł), dlatego podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowe-
go nie należy podnosić do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru wy-
nagrodzenia chorobowego będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 
pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. w wyso-
kości 1300 zł. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględ-
niać premii oraz dodatku stażowego, gdyż pracownik otrzymuje je w pełnej wysokości 
mimo usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Wyliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika: 
■■ wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości pomniejszone o składki na ubezpie-
czenia społeczne 13,71%: 1300 zł – 178,23 zł = 1121,77 zł, 
■■ 1121,77 zł x 80% = 897,42 zł : 30 dni = 29,91 zł, 
■■ 29,91 zł x 10 dni = 299,10 zł. 

Kwota przysługującego wynagrodzenia chorobowego wynosi 299,10 zł. 

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

W związku ze zmieniającą się stawką minimalnego wynagrodzenia dla pracowników 
w pierwszym roku ubezpieczenia (80% minimalnego wynagrodzenia) oraz w drugim roku 
i kolejnych latach (100% minimalnego wynagrodzenia) może powstać konieczność przeli-
czenia podstawy wymiaru zasiłku z uwzględnieniem wyższej gwarantowanej kwoty, jeżeli 
pierwszy rok ubezpieczenia upłynie w trakcie pobierania zasiłku. Do okresu ubezpieczenia 
wlicza się bowiem okresy pobierania zasiłku chorobowego w czasie trwania zatrudnienia. 

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

Jeżeli prawo do zasiłku pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, powsta-
nie na przełomie roku i podstawa wymiaru zasiłku ustalona z uwzględnieniem przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych lub 
z faktycznego okresu zatrudnienia poprzedzającego miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy, będzie niższa od kwoty minimalnej podstawy wymiaru obowiązującej w na-
stępnym roku, podstawę tę należy podwyższyć do kwoty minimalnej obowiązującej w roku 
kalendarzowym, w którym trwa choroba. 

20.	Niewypłacone	wynagrodzenie	z	winy	pracodawcy	
Jeżeli pracownik świadczył pracę w okresie, z którego w podstawie wymiaru zasiłku choro-

bowego jest uwzględniane wynagrodzenie, lecz nie zostało mu ono wypłacone z winy praco-
dawcy,  nie można zastosować zasady wyłączenia z obliczeń wynagrodzenia za te miesiące. 
Nie można przyjąć za te miesiące również wynagrodzenia określonego w umowie o pracę lub 
w innym akcie, na podstawie którego powstał 
stosunek pracy. 

W sytuacji gdy pracodawca wypłacił za-
niżone wynagrodzenie w stosunku do umó-
wionego lub nie wypłacił tego wynagrodzenia 
w ogóle, to podstawa wymiaru zasiłku cho-
robowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odli-
czeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. 

PRzykład	
Pracownik (54 lata) posiadający 4-letni staż pracy w zakładzie przedłożył zwolnienie 
lekarskie z powodu choroby od 4 do 25 marca 2013 r. Do podstawy wymiaru wynagro-
dzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Od 
października 2012 r. do grudnia 2012 r. oraz za luty 2013 r. wynagrodzenie wyniosło po 
2130 zł, natomiast za pozostałe miesiące wynagrodzenie nie zostało wypłacone z winy 
zakładu pracy. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy wyliczyć 
w następujący sposób: 
4 miesiące x 1837,98 zł (2130 zł – 292,02 zł, tj. 13,71% z kwoty 2130 zł) = 7351,92 zł. 

UWAGA!
Niewypłacone wynagrodzenie nie może stanowić 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 
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Mimo że wynagrodzenie wypłacono pracownikowi za 4 miesiące, to sumę tych wynagro-
dzeń należy podzielić przez 12 miesięcy. 
7351,92 : 12 miesięcy = 612,66 zł. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie stanowi jednak kwota 
612,66 zł. Ponieważ jest ona niższa niż minimalne wynagrodzenia, podstawę wymiaru 
świadczenia chorobowego stanowi kwota 1380,64 zł.

21.	Podstawa	wymiaru	zasiłku	po	ustaniu	ubezpieczenia	
W przypadku gdy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania 

zatrudnienia, nie ma żadnych ograniczeń 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%. 

W związku z tym, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytu-
łu ubezpieczenia chorobowego nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia: 

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

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

PRzykład	
Pracownica do 30 kwietnia 2013 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę równolegle 
u dwóch pracodawców. 1 maja  2013 r. rozwiązaniu uległa jedna z umów o pracę. Od 5 kwiet-
nia do 5 czerwca 2013 r. pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby. Podstawa 
wymiaru zasiłku chorobowego w zakładzie, w którym umowa o pracę została rozwiązana, wy-
nosiła 5210 zł. Za okres niezdolności do pracy od 1 maja (tj. po ustaniu zatrudnienia w jednym 
z zakładów) pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnienia, które trwa, 
oraz do zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnienia, które ustało. Podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego przysługującego za okres po ustaniu stosunku pracy w jednym z zakładów nie 
podlega ograniczeniu do kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia. 



TEMAT MIESIĄCA 75

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 5(44) 

22.		Podstawa	wymiaru	zasiłku	w	okresie	łączenia	pracy	
z	dodatkowym	urlopem	macierzyńskim	

Pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pra-
cy. Praca ta może być wykonywana tylko u pracodawcy, który udzielił dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy. W takim 
przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na pozostałą część do-
bowego wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracownica/pracownik łączący korzystanie z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy przedłoży zwolnienie lekarskie ZUS ZLA o nie-
zdolności do pracy z powodu choroby, ma prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. 

PRzykład	
Pracownica do 22 marca 2013 r. korzystała z zasiłku macierzyńskiego (140 dni), a na-
stępnie na jej wniosek został jej udzielony dodatkowy urlop macierzyński od 23 marca 
do 19 kwietnia 2013 r. (28 dni). Pracodawca wyraził zgodę na podjęcie przez pracownicę 
w tym okresie pracy w wymiarze 1/2 etatu ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem w wy-
sokości 1580 zł, tj. 1363,38 zł po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%). 
W okresie od 25 do 31 marca (7 dni) pracownica była nieobecna w pracy z powodu choro-
by i z tego tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru wynagro-
dzenia stanowi pełne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za marzec 2013 r. określone 
w umowie o pracę z tytułu pracy podjętej w czasie dodatkowego urlopu, tj. 1363,38 zł. 
1363,38 zł x 80% = 1090,70 zł
1090,70 zł : 30 dni = 36,36 zł 
36,36 zł x 7 dni = 254,52 zł. 
Pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w kwocie 254,52 zł. 

Pracownikowi, który wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o podjęcie pracy w czasie do-
datkowego urlopu macierzyńskiego, ale nie rozpoczął tej pracy w związku z niezdolnością 
do pracy z powodu choroby, która zaczęła się przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i przed podjęciem pracy w czasie tego urlopu, przysługują wynagrodzenie 
za czas choroby i zasiłek chorobowy w okresie, w którym pracownik zadeklarował chęć łą-
czenia dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy. 

PRzykład	
Pracownica 6 maja 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego na okres od 14 maja do 10 czerwca 2013 r. oraz o wyrażenie zgody 
na podjęcie w okresie tego urlopu pracy w wymiarze 1/4 etatu. Pracownica otrzymała 
zgodę na podjęcie pracy, z wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 1100 zł, 
a po pomniejszeniu o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenie 
wyniosło 949,19 zł. 9 maja 2013 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z powo-
du choroby od 8 do 18 maja 2013 r. Za okres od 8 do 13 maja,  tj. za okres przypadający 
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w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownicy nie przysługuje wynagrodzenie cho-
robowe. Pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od 14 do 18 maja, 
tj. w okresie, w którym zadeklarowała chęć łączenia dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z wykonywaniem pracy. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego sta-
nowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę na 1/4 etatu w wysokości 949,19 zł. 

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy przysługują nie dłużej niż do ostat-
niego dnia okresu, przez który pracownik łączy wykonywanie pracy z korzystaniem z dodat-
kowego urlopu. Po zakończeniu pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
pracownik jest nadal niezdolny do pracy, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe/zasiłek 
chorobowy pod warunkiem, że dobiegł końca również okres udzielonego dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego. Po okresie pobierania dodatkowego zasiłku macierzyńskiego podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte jako 
podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku macierzyńskiego. W przypadku gdy 
po zakończeniu okresu wykonywania pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dodatkowy urlop macierzyński trwa 
nadal, pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, a dopiero po zakończeniu dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy. 

PRzykład	
Pracownica do 20 kwietnia 2013 r. wykorzystała 140 dni urlopu macierzyńskiego, którego pod-
stawa wymiaru po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiła 2467,89 zł. 
W okresie od 21 kwietnia do 18 maja 2013 r. pracodawca udzielił jej dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego oraz wyraził zgodę na wykonywanie pracy od 5 do 14 maja 2013 r. w wymiarze 
1/3 etatu. Z tego tytułu przysługiwało jej stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 840 zł, 
a po pomniejszeniu o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne 724,84 zł. 
W okresie od 12 do 31 maja 2013 r. była nieobecna w pracy z powodu choroby. Z tego 
tytułu pracownicy przysługuje za okres od 12 do 14 maja 2013 r. (3 dni) wynagrodzenie 
chorobowe w kwocie 57,99 zł, którego podstawę stanowi przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie pracownicy za maj z tytułu pracy podjętej w czasie dodatkowego urlopu: 
■■ 724,84 zł x 80% = 579,87 zł
■■ 579,87 zł : 30 dni  = 19,33 zł
■■ 19,33 zł x 3 dni = 57,99 zł. 

Po zakończeniu okresu wykonywania pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, tj. od 15 do 18 maja, wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje. Pracownica ma 
prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnej kwocie. 
Za okres po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. od 19 do 31 maja 
(13 dni) pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, którego podstawę wy-
miaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte jako podstawa wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego, tj. kwota 2467,89 zł. 
Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 855,40 zł: 
■■ 2467,89 zł x 80% = 1974,31 zł
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■■ 1974,31 zł : 30 dni  = 65,81 zł, 
■■ 65,81 zł x 13 dni = 855,53 zł. 

23.	Płatnik	zasiłku	chorobowego	
Zobowiązanymi do ustalania prawa do zasiłku chorobowego i dokonania jego wypłaty są: 

1)  płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia choro-
bowego powyżej 20 ubezpieczonych – swoim pracownikom (w tym osobom zatrudnionym 
na innej podstawie niż stosunek pracy) w czasie trwania ubezpieczenia, 

2) terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla: 
■■ ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie 

więcej niż 20 ubezpieczonych, 
■■ ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi 

współpracujących, 
■■ ubezpieczonych będących duchownymi, 
■■ osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, 
■■ ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrud-

nienia u pracodawcy zagranicznego. 
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 da-
nym zakładzie na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Dane o liczbie ubezpie-
czonych pracowników na ostatni dzień miesiąca każdy zakład jest zobowiązany wykazywać 
w wypełnianej co miesiąc deklaracji ZUS DRA. 

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

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

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

Kogo uwzględniać Kogo pomijać

pracowników bez względu na wymiar czasu pracy osoby przebywające na urlopach wychowaw-
czych i bezpłatnych

młodocianych (uczniów) duchownych podlegających ubezpieczeniu cho-
robowemu

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia, oraz osoby z nimi współpracujące

osoby wykonujące pracę nakładczą

osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz 
osoby z nimi współpracujące
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24.	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 ka-
lendarzowym do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym ze względu na zatrudnianie poni-
żej 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 za-
siłków swoim pracownikom w stosunku do osób, które nabędą prawo do zasiłków po prze-
rwie 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 października 2012 r. 
do 7 lutego 2013 r. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie za czas choroby od 10 paź-
dziernika 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 listopada 2012 r. przekazał do ZUS. W 2013 r. zakład sam będzie wypłacał zasił-
ki chorobowe, gdyż stan zatrudnienia na 30 listopada 2012 r. wyniósł 22 osoby. W tej 
sytuacji ZUS będzie kontynuował wypłatę zasiłku chorobowego pracownikowi za cały 
nieprzerwany okres niezdolności do pracy, tj. do 7 lutego 2013 r.

Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy zakład pracy od 1 stycznia traci prawo do wypłaty 
zasiłków, gdyż stan zatrudnienia na 30 listopada poprzedniego roku nie przewyższał 20 pra-
cowników. 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 właściwego według siedziby płat-
nika składek. 

25.	Termin	wypłaty	zasiłku	
Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczo-

nych powinni wypłacać zasiłki chorobowe w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń 
lub dochodów. Jeżeli do wypłaty zasiłku uprawniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
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 miesiącu, wypłaty 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 Kodeksu pracy). W tym samym terminie pracodawca 
będący płatnikiem zasiłków powinien wypłacać uprawnionym zasiłki. Powinien je wypłacić 
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nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wpływu do pracodawcy wszystkich dokumen-
tów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. 

Przekroczenie przez płatnika składek terminu wypłaty powoduje konsekwencje finansowe. 
Jeżeli płatnik nie wypłacił zasiłku w terminie, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego za-
siłku 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. 

26.	Wypłata	zasiłków	przez	zUS	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki niezwłocznie po ustaleniu do nich pra-

wa. 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 zasiłków. W tym terminie ZUS 
powinien zarówno ustalić prawo do danego 
zasiłku, jak i dokonać jego wypłaty. 

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

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

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

PRzykład	
Pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego przedłożył 6 maja 2013 r. 
w ZUS kolejne zwolnienie lekarskie pracownika na okres od 5 do 26 maja. W związku 
z tym, że zwolnienie lekarskie pracownika zostało złożone przed upływem okresu, za 
który zasiłek przysługuje, termin 30 dni na dokonanie wypłaty jest liczony od 27 maja, 
tj. od następnego dnia po okresie, za który zasiłek przysługuje, i upływa 25 czerwca.  

UWAGA!
Niewypłacenie zasiłku chorobowego przez płatnika 
składek lub ZUS w terminie 30 dni od wpływu ostat-
niego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do 
zasiłku skutkuje wypłaceniem zasiłku wraz z odset-
kami za zwłokę. 
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W przypadku złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do za-
siłku przed upływem okresu, za który zasiłek przysługuje, gdy okres niezdolności do pracy 
przypada na przełomie miesięcy, termin 30 dni na wypłatę zasiłku za część okresu niezdol-
ności do pracy przypadającej do końca miesiąca liczy się od następnego dnia po ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego, za który zasiłek przysługuje. 

PRzykład	
Pracodawca przedłożył w ZUS 24 kwietnia 2013 r. zaświadczenie lekarskie pracownika 
na okres od 19 kwietnia do 13 maja 2013 r. W związku z tym, że zwolnienie lekarskie 
przypada na przełomie miesięcy, termin 30 dni na dokonanie wypłaty zasiłku chorobo-
wego za okres od 19 do 30 kwietnia jest liczony od 1 maja, tj. od następnego dnia po 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który zasiłek przysługuje, i upływa 30 maja 
2013 r. Termin na wypłatę zasiłku chorobowego od 1 do 13 maja jest liczony od następ-
nego dnia po okresie, za który zasiłek przysługuje, tj. od 14 maja i upływa 12 czerwca.  

Jeżeli ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowego w terminie, wówczas jest zobowiązany do wy-
płaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami 
prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świad-
czenia jest następstwem okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpowiedzialności. Odsetki 
liczy się od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin wypłaty zasiłku, do dnia zapłaty 
łącznie z tym dniem, za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zasiłek został wypłacony za pośrednictwem 
poczty lub na rachunek bankowy, za dzień wypłaty tego zasiłku uważa się dzień przekazania 
należności na pocztę lub do banku. Odsetki za zwłokę oblicza się według następującego wzoru: 

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

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

PRzykład	
Pracodawca przedłożył w ZUS 5 kwietnia 2013 r. niezbędną dokumentację do wypłaty zasiłku 
chorobowego dla pracownika za okres od 19 marca  do 2 kwietnia. ZUS dokonał wypłaty za-
siłku chorobowego w wysokości 1024 zł za pośrednictwem poczty 20 maja. Termin 30 dni na 
dokonanie wypłaty należnego zasiłku chorobowego jest liczony od następnego dnia po dacie 
wpływu dokumentacji, tj. od 6 kwietnia i upłynął 5 maja. W związku z dokonaniem wypłaty 
zasiłku po terminie ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za 15 dni (tj. od 6 do 20 maja) 
w wysokości 5,47 zł, zgodnie z wyliczeniem: (1024 zł x 15 dni x 13%) : 365 dni = 5,47 zł. 

27.	Osoby	uprawnione	do	pobrania	zasiłku	chorobowego	
Płatnik zasiłku wypłaca zasiłek chorobowy osobie, której zasiłek przysługuje. Ponadto 

zasiłek może być wypłacony osobie upoważnionej przez ubezpieczonego albo osobie, do 
której rąk wypłacane jest wynagrodzenie lub dochód ubezpieczonego. 
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Jeżeli przed podjęciem przez pracownika należnego zasiłku nastąpi jego zgon, świadcze-
nie to wypłaca się jako prawa majątkowe osobom upoważnionym do podjęcia wynagrodze-
nia lub dochodu pracownika. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci 
pracownika w równych częściach na małżonka oraz osoby spełniające warunki do uzyskania 
renty rodzinnej. W razie braku takich osób niewypłacone świadczenia za okres do daty zgo-
nu wchodzą do spadku i mogą być zrealizowane na podstawie wyroku sądu. Pracodawca 
lub ZUS będzie wtedy zobowiązany wypłacić należne świadczenia po byłym pracowniku jego 
spadkobiercom w takich częściach, jakie wynikają z dziedziczenia ustawowego. 

Śmierć pracownika przed podjęciem należnego mu zasiłku nie powoduje zmiany charak-
teru prawnego tego świadczenia pieniężnego. Oznacza to, że świadczenie pieniężne za czas 
choroby należne po zmarłym pracowniku osobie do tego uprawnionej traktuje się jak zasi-
łek. W taki sposób należy go wykazać i rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych przeka-
zywanych do ZUS. Oznacza to, że w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA jako osobę, 
za którą przysługuje świadczenie, płatnik składek powinien wykazać zmarłego pracownika 
oraz okres, za który przysługuje świadczenie, liczbę dni i kwotę wypłaconego świadczenia. 
Płatnik ma także prawo do pomniejszenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
o kwotę zasiłku chorobowego wypłaconego osobie, która nabyła prawo do tego zasiłku. 

28.	Nienależnie	pobrane	świadczenia	
Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się: 
■■ świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do 

świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca 
świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania, 
■■ świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszy-

wych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd organu 
wypłacającego świadczenie przez osobę pobierającą świadczenie. 
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz 

z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki 
nie będą pobierane wówczas, gdy pracownik powiadomił płatnika zasiłku o okolicznościach 
powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to dane 
świadczenie było nadal wypłacane. 

W przypadku gdy pracownik pobrał nienależne świadczenie w wyniku przekazania przez 
płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych, mających wpływ na prawo do 
świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obcią-
ża płatnika składek lub ten podmiot. 

PRzykład	
Pracodawca zatrudnił od 1 marca 2013 r. 19-letnią pracownicę na umowę o pracę. Od 
1 maja 2013 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie i choruje nieprzerwanie do 
30 czerwca 2013 r. Wypłatę zasiłku chorobowego od 34. dnia orzeczonej niezdolności 
do pracy, tj. od 3 czerwca,  pracodawca przekazał do ZUS, gdyż nie był uprawnio-
ny do wypłaty zasiłku chorobowego. W związku z krótkim okresem zatrudnienia ZUS 
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przeprowadził kontrolę płatnika składek. W wyniku kontroli ZUS ustalił, że pracodawca 
podpisał pozorną umowę o pracę (nie udokumentował świadczenia pracy przez pra-
cownicę w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2013 r.). W tej sytuacji ZUS wydał decyzję 
wyłączającą pracownicę z ubezpieczenia społecznego. Ponieważ do czasu wydania tej 
decyzji ZUS wypłacił zasiłek chorobowy za okres od 3 do 30 czerwca 2013 r. w wyniku 
podania przez płatnika nieprawdziwych danych, obowiązek zwrotu wypłaconego zasiłku 
chorobowego wraz z odsetkami obciąża płatnika składek. 

Decyzja ZUS w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wyko-
nawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jest to podstawa do wszczęcia po-
stępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny. 

Kwoty należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po 
upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej należność. 

Nienależnie pobranych świadczeń można dochodzić za ostatnie 3 lata. Jeżeli osoba po-
bierająca świadczenie zawiadomiła podmiot wypłacający te świadczenia o zajściu okolicz-
ności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to 
świadczenia były nadal wypłacane, można żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
za okres nie dłuższy niż za ostatnie 12 miesięcy. 

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub kwota nienależnie pobranych 
świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, to ZUS może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w cało-
ści lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty. 

29.	Należności	podlegające	potrąceniom	
Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach 

określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Potrącenia z zasiłku chorobowego dokonuje pracodawca, a w przypadku płatników, którzy 
nie są zobowiązani do wypłaty zasiłków –  ZUS. 

Do świadczeń bezegzekucyjnych, podlegających potrąceniu z przysługującego pracow-
nikowi świadczenia chorobowego, należą: 
■■ kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (zasiłek dla bezrobotnych, dodatek 

szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie z tytułu pozostawania bez pracy) wypła-
conych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabili-
tacyjne – do wysokości 50% kwoty zasiłku, 
■■ kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie – do 

wysokości 50% kwoty zasiłku, 
■■ należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego 

przez niego tytułu wykonawczego – do wysokości 60% kwoty zasiłku, a jeżeli należności 
te mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrąca-
na, nie wystarcza na pełne pokrycie tych roszczeń, potrącenia ustala się proporcjonalnie 
do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych 
w tytułach wykonawczych. 
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W przypadku zbiegu potrąceń na rzecz różnych rodzajów należności potrącenia są do-
konywane według podanej wyżej kolejności, z tym że łącznie nie mogą one przekraczać: 
■■ 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne, 
■■ 50% kwoty zasiłku w pozostałych przypadkach. 

Jeżeli nastąpi zbieg egzekucji należności innych niż alimentacyjne z bezegzekucyjnym 
potrąceniem należności, potrącenia i egzekucja łącznie nie mogą przekroczyć: 
■■ 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne, 
■■ 50% kwoty zasiłku w pozostałych przypadkach. 

Jeżeli pracownik otrzyma świadczenie za okres wsteczny, wówczas można potrącić na 
zaspokojenie wyżej wymienionych należności całą kwotę świadczenia wypłaconego za ten 
okres. 

Przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na 
zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz 
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych 
niż alimentacyjne,  ustala się kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. 

Jest to część kwoty świadczenia nieobjęta egzekucją (potrąceniami) i stanowi ona dodat-
kowe zabezpieczenie dla osób pobierających świadczenia. Kwota wolna od potrąceń jest 
obliczana procentowo od aktualnie obowiązującej najniższej emerytury. Od 1 marca 2013 r. 
najniższa emerytura wynosi 831,15 zł, a kwoty wolne od potrąceń: 
■■ 415,58 zł, tj. 50% kwoty najniższej emerytury – na należności alimentacyjne, 
■■ 498,69 zł, tj. 60% kwoty najniższej emerytury – na inne należności. 

Wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom i egzekucji należy ustalić od 
kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

Jeżeli potrącenie jest dokonywane ze świadczenia przysługującego za część miesiąca, 
kwotę wolną od potrąceń należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni, za które w danym 
miesiącu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. 

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

PRzykład	
Zakład pracy zatrudniający 10 osób przekazał wypłatę zasiłku chorobowego dla 54-let-
niego pracownika do ZUS. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego 
z ZUS od 19 kwietnia do 30 maja 2013 r. ZUS otrzymał wezwanie do dokonywania po-
trąceń alimentacyjnych z zasiłku chorobowego pracownika na łączną kwotę 12 153 zł. 
Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego po potrąceniu składek (13,71%) wynosi 
2269,43 zł. W związku z otrzymanym wezwaniem do dokonywania potrąceń alimentów 
ZUS może z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego potrącić nie więcej 
niż 60% kwoty świadczenia. Przed dokonaniem potrącenia należy ustalić kwotę wolną 
od potrąceń – jest to kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% najniższej emerytury, 
tj. 415,58 zł (831,15 zł x 50%). Jeżeli zasiłek przysługuje za część miesiąca, kwotę wolną 
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od potrąceń należy ustalić proporcjonalnie do okresu, za jaki przysługuje prawo do za-
siłku chorobowego. 
ZUS rozpoczął wypłacanie zasiłku chorobowego pracownikowi 17 maja 2013 r., w związ-
ku z tym dokonując potrącenia alimentacyjnego w kwietniu kwotę wolną od potrąceń 
musi zmniejszyć odpowiednio do okresu, za jaki pracownik otrzyma zasiłek. 
Kwota potrącenia w kwietniu będzie wyliczona w następujący sposób: 
■■ wysokość zasiłku chorobowego w kwietniu:
2269,43 zł x 80% = 1815,54 zł 
1815,54 zł : 30 dni = 60,52 zł 
60,52 zł x 12 dni zasiłku chorobowego = 726,24 zł 
■■ maksymalna kwota potrącenia: 
726,24 zł x 60% = 435,74 zł
■■ kwotę wolną od potrąceń należy zmniejszyć odpowiednio do okresu, za jaki pracow-
nik otrzyma zasiłek: 
415,58 zł (50% najniższej emerytury) : 30 dni = 13,85 zł 
13,85 zł x 12 dni zasiłku = 166,20 zł 
■■ z zasiłku należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy: 
(726 zł x 18%) – 46,33 zł = 84,35 zł, po zaokrągleniu 84 zł, 
 Po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i kwoty wolnej od potrąceń zasiłek 
wynosi: 
726,24 zł (kwota zasiłku) – 84 zł (zaliczka na podatek) – 166,20 zł (kwota wolna od 
potrąceń) = 476,04 zł. 

Wyliczona kwota wolna od potrąceń 476,04 zł jest wyższa od 60% dopuszczalnego po-
trącenia z zasiłku chorobowego, tj. od kwoty 435,74 zł, dlatego w kwietniu ZUS może 
potrącić kwotę 435,74 zł. 
Zasiłek chorobowy za maj 2013 r. wynosi 80% podstawy wymiaru i przysługuje pracow-
nikowi w wysokości: 
■■ 2269,43 zł x 80% = 1815,54 zł 
■■ 1815,54 zł : 30 dni = 60,52 zł 
■■ 60,52 zł x 30 dni zasiłku chorobowego = 1815,60 zł. 

ZUS ma obowiązek dokonać potrącenia alimentacyjnego, dlatego może zająć 60% kwo-
ty zasiłku przysługującego pracownikowi (1815,60 zł x 60% = 1089,36 zł). Przed potrące-
niem należy uwzględnić kwotę zasiłku wolną od potrąceń, która wynosi 50% najniższej 
emerytury, tj. 415,58 zł. 
Z kwoty zasiłku chorobowego przed dokonaniem potrącenia zostanie odliczona zalicz-
ka na podatek dochodowy (1816 x 18%) – 46,33 zł = 280,55 zł, po zaokrągleniu 281 zł. 
Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i kwoty wolnej od potrąceń wynosi: 
1815,60 zł (świadczenie brutto) – 281 zł (podatek) – 415,58 zł (kwota wolna od potrąceń) 
= 1119,02 zł. 
Kwota 1119,02 zł jest wyższa od 60% wysokości zasiłku chorobowego, dlatego w maju  
ZUS może z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego dokonać potrącenia 
alimentacyjnego w kwocie 1089,36 zł. Za maj pracownik otrzyma zasiłek chorobowy 
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w wysokości brutto 726,24 zł (1815,60 zł zasiłek za cały miesiąc – 1089,36 zł maksymalna 
kwota potrącenia). 

Kwotę zasiłku podlegającą egzekucji ZUS pozostawia w depozycie do czasu rozstrzyg-
nięcia przez organ egzekucyjny podziału wyegzekwowanej należności, jeżeli okaże się, że 
łączna kwota, jaką można potrącić z zasiłku, nie wystarcza na pokrycie wszystkich należno-
ści, gdyż jednocześnie z zasiłku mają być dokonywane potrącenia należności na podstawie 
tytułów wykonawczych na rzecz więcej niż jednego wierzyciela na zaspokojenie należności: 
■■ alimentacyjnych, 
■■ innych niż alimentacyjne, 
■■ w przypadku gdy z zasiłku dokonywane jest także bezegzekucyjne potrącanie należności 

alimentacyjnych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu 
wykonawczego. 

30.	Przejęcie	wypłaty	świadczeń	od	płatnika	składek	
Niewywiązywanie się przez płatników składek z obowiązku wypłaty świadczeń wynika 

najczęściej z trudności finansowych płatnika składek, przedłużającego się postępowania 
upadłościowego albo z innych przyczyn. W tych przypadkach zarówno sam pracownik, jak 
i płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o usta-
lenie uprawnień do zasiłku. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału ZUS może 
podjąć decyzję o przejęciu przez ZUS wypłaty świadczeń od płatnika składek. Podjęcie 
takiej decyzji zawsze jest poprzedzane wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym, którego 
celem jest ocena możliwości finansowych płatnika składek oraz ustalenie stanu faktyczne-
go, w szczególności okresów, za które świadczenia nie zostały wypłacone. W razie braku 
innych możliwości zrealizowania roszczeń pracowników ZUS rozpatruje wniosek o prze-
jęcie wypłat w drodze decyzji. W przypadku przejęcia wypłaty przez ZUS nie jest on zo-
bowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń, gdy takie opóźnienie 
jest następstwem okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpowiedzialności. O tym fakcie 
ZUS informuje w wydanej decyzji, wskazując, że o wypłatę odsetek pracownik może wy-
stąpić do płatnika składek. 

Ustalenie wysokości zasiłku jest uzależnione od zgromadzonej dokumentacji. Jeżeli pra-
wo do zasiłku oraz wymiar czasu pracy pracownika są bezsporne, ale nie ma możliwości 
uzyskania dokumentów zawierających dane do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku, pod-
stawę tę stanowi odpowiednia kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku 
gdy w późniejszym terminie zostanie udokumentowana wyższa podstawa wymiaru zasiłku, 
to zostanie ona przeliczona i pracownik otrzyma wyrównanie zasiłku. 

Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, kiedy płatnik nie wypłacił pracownikom zasiłków 
chorobowych, ale wykazał je w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RSA) i rozliczył 
w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), wówczas ZUS po dokonaniu wypłaty należnych 
świadczeń pracownikowi zobowiąże płatnika do złożenia dokumentów rozliczeniowych 
korygujących oraz do dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami za 
zwłokę. 
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31.	Przedawnienie	roszczeń	o	zasiłek	chorobowy	

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od 
ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługiwał. 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 mie-
sięcy należy liczyć od dnia, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. 

Roszczenie o wypłatę należnego zasiłku chorobowego przysługuje również osobom, któ-
re nie otrzymały zasiłku w ogóle lub otrzymały go w zaniżonej wysokości, w wyniku błędu 
płatnika składek albo ZUS. Oznacza to, że ubezpieczony ma możliwość wniesienia roszcze-
nia o zasiłek, jeżeli płatnik zasiłku popełnił błąd polegający na nieprawidłowym rozstrzyg-
nięciu kwestii prawa do zasiłku i jego wysokości, jak również na nieprawidłowym działaniu 
w zakresie wypłacania zasiłku. Termin tego roszczenia przedawnia się po upływie 3 lat od 
ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. W przypadku wystąpienia pracownika 
z wnioskiem o przeliczenie należnego zasiłku chorobowego, przeliczeniu podlegają zasił-
ki za okres 3 lat liczony od daty wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie. Płatnik zasiłku ma 
obowiązek na nowo ustalić zasiłek, jeżeli choćby ostatni dzień okresu, za który ten zasiłek 
przysługuje, mieści się w tak liczonym 3-letnim okresie. Wówczas wypłaty wyrównania do-
konuje się za cały nieprzerwany okres pobierania zasiłku.

 
PRzykład	
Pracownik firmy spedycyjnej zatrudniającej 23 osoby, w okresie od 5 lutego do 29 marca 
2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą. Z tego tytułu otrzymał 
wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy. 6 lutego 2013 r. pracownik zwrócił 
się do firmy z wnioskiem o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia i za-
siłku chorobowego z uwzględnieniem dodatku za nadgodziny, które zgodnie z posia-
daną wiedzą pracownika nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru. 3-letni okres 
przedawnienia liczony od daty wystąpienia z wnioskiem obejmuje okres od 6 lutego 
2010 r. do 6 lutego 2013 r. W tym okresie mieści się okres zasiłku przysługującego nie-
przerwanie od 5 lutego do 29 marca 2010 r., dlatego roszczenie o przeliczenie podstawy 
wymiaru zasiłku za ten okres nie uległo przedawnieniu. W związku z tym pracodawca 
ma obowiązek ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres 
od 5 lutego do 29 marca 2010 r. 

32.	Odwołanie	od	decyzji	
Pracownik, który nie spełnia warunków do przyznania zasiłku chorobowego albo traci do 

niego prawo, jest o tym informowany przez płatnika świadczeń, gdyż pracodawca nie jest 
uprawniony do wydawania decyzji zarówno odmownej, jak i przyznającej prawo do zasiłku 
chorobowego. Pracownik, który uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w zakresie 
prawa do zasiłku chorobowego, może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji. O wydanie decy-
zji może do ZUS wystąpić również płatnik składek wypłacający zasiłek chorobowy. 
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PRzykład	
Pracownik choruje nieprzerwanie od 3 kwietnia 2013 r. Kolejne zwolnienie lekarskie 
przedłożył na okres od 6 do 16 maja 2013 r. 13 maja zakład pracy przeprowadził kontrolę 
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. W dniu przeprowadzonej kontroli nie zastano 
pracownika w domu, jednak będąca w domu żona pracownika oświadczyła, że mąż 
z samego rana wyjechał do lasu ładować drzewo. Informacje te zostały zawarte w pro-
tokole pokontrolnym i podpisane przez żonę pracownika. W związku z tym, że zakład 
pracy nie posiada informacji o jednostce chorobowej będącej przyczyną niezdolności 
do pracy, a tym samym nie wie, czy ładowanie drzewa w czasie orzeczonej niezdolności 
do pracy jest prawidłowym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego przez pracownika, 
zwrócił się do ZUS o wydanie decyzji w tej sprawie. ZUS po przeprowadzeniu postępo-
wania wyjaśniającego, gdzie m.in. zwrócił się o opinię w tej sprawie do lekarza wystawia-
jącego zwolnienie lekarskie, wydał decyzją pozbawiającą pracownika prawa do zasiłku 
chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy w tym zwolnieniu, tj. od 
6 do 16 maja. Jako powód pozbawienia prawa do zasiłku podano wykorzystywanie tego 
zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, wskazując jednocześnie przysługujące 
środki odwoławcze. 

Od decyzji wydanej przez ZUS przysługuje odwołanie do sądu rejonowego – wydziału pra-
cy i ubezpieczeń społecznych wskazanego w decyzji. Odwołanie należy wnieść na piśmie do 
jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała niekorzystną dla pracownika bądź zakładu decy-
zję, lub do protokołu sporządzonego przez 
tę jednostkę. Gdy odwołanie ma formę pi-
semną, można je złożyć w oddziale ZUS oso-
biście albo wysłać za pośrednictwem pocz-
ty. Termin na wniesienie odwołania wynosi 
jeden miesiąc od dnia doręczenia decyzji. 

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

Każde odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać: 
■■ oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 
■■ imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania ubezpieczonego lub jego przedstawiciela 

ustawowego albo pełnomocnika, 
■■ oznaczenie numeru zaskarżonej decyzji ZUS, 
■■ określenie żądania i uzasadnienie wniosku oraz stosowne dowody na poparcie przyto-

czonych okoliczności, 
■■ podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
■■ listę załączników. 

Po otrzymaniu odwołania od decyzji oddział ZUS ma obowiązek ponownie przeanali-
zować sprawę, której dotyczy ta decyzja. Jeżeli z analizy treści odwołania, przytoczonych 
przez ubezpieczonego argumentów i dowodów będzie wynikało, że odwołanie jest zasadne, 

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



TEMAT MIESIĄCA88

Sposób na płace nr 5(44)   maj 2013 r. 

ZUS może uchylić lub zmienić zaskarżoną 
decyzję. Gdy ZUS uzna odwołanie w całości 
za słuszne, nie nadaje mu dalszego biegu. 
Wówczas sprawa jest rozpatrzona zgodnie 
z wnioskiem ubezpieczonego i nie ma po-

trzeby przekazywania jej do sądu. Jeśli natomiast okaże się, że odwołanie od decyzji jest 
słuszne tylko w części, ZUS zmienia ją w tej części. Na ewentualną zmianę albo uchylenie 
decyzji oddział ZUS ma 30 dni od dnia wniesienia odwołania. 

POdSTaWa	PRaWNa:
 ● ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-

cierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm.  Dz.U. z 2012 r., poz. 622

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia  2012 r. w sprawie określenia dowodów stano-
wiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa – Dz.U. z 2012 r., poz. 444 

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego 
w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 229 

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń le-
karskich – Dz.U. Nr 65, poz. 743

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania 
odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych – Dz.U. Nr 12, poz. 104

 ● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; 
ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1548

 ● rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2013 r. – M.P. z 2013 r., poz. 1026  

 ● ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

 ● ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 240

 ● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2

 ● ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93; ost.zm.  Dz.U. z 2011 r. Nr 230, 
poz. 1370
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Bogusław	Nowakowski –  specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, autor wielu 
publikacji z tej tematyki, praktyk z ponad 25-letnim 
doświadczeniem

UWAGA!
Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione z opłat. 


