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Rozdział 1

Świadczenia z tytułu niezdolności  
do pracy z ubezpieczenia chorobowego  

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wy-
płacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, 
świadczeń w razie choroby. Niektóre firmy wypłacają tylko wynagrodzenie za 
okres choroby, inne jeszcze dodatkowo zasiłki. Prawo do zasiłków, tj. świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich 
wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) – zwanej 
dalej ustawą chorobową. 

Niezdolność do pracy może być również spowodowana wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową. W takim przypadku wysokość świadczeń, zasady obliczania 
i wypłaty określają przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.). 

Świadczenia określone tą ustawą, zwaną dalej ustawą wypadkową, przysługują 
osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu. Warto zaznaczyć, że krąg 
osób ubezpieczonych, do których mają zastosowanie przepisy obu wskazanych 
wyżej ustaw, określa ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) – zwana 
dalej ustawą systemową.
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Rozdział 1.  Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia chorobowego

Rodzaje świadczeń  

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, przysługujące w razie cho-
roby, to:

 f zasiłek chorobowy,
 f świadczenie rehabilitacyjne,
 f zasiłek wyrównawczy.

Osoby uprawnione  

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom objętym 
ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo i dobrowolnie.

I tak ubezpieczeni obowiązkowo są:
 f pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów i sędziów,
 f członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolni-

czych,
 f osoby odbywające służbę zastępczą.

Dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu:
 f osoby wykonujące pracę nakładczą,
 f osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlece-

nia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współ-
pracujące,

 f osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracu-
jące,

 f duchowni,
 f osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, 

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresz-
towania.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasi-
łek opiekuńczy przysługują wszystkim osobom, które są objęte ubezpiecze-
niem chorobowym. Natomiast zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie 
pracownikom.
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Obowiązek wypłacania świadczeń  

Obowiązek wypłacania świadczeń  

Ustalanie prawa do zasiłków, ich wysokości, a także wypłata świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych należą do pracodawcy bądź ZUS. Kryterium wyznaczającym 
płatnika zasiłków na cały kolejny rok kalendarzowy jest liczba osób zgłoszonych 
do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada bieżącego roku. Płatnik 
składek, który 30 listopada nie zgłasza nikogo do ubezpieczenia chorobowego, 
ustala liczbę ubezpieczonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym do-
konał takiego zgłoszenia. 

Osobom zatrudnionym u płatnika, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 
nie więcej niż 20 osób, zasiłki wypłaca bezpośrednio ZUS. Do pracodawcy należy 
jedynie złożenie w ZUS zaświadczenia (ZUS Z-3 – w przypadku pracowników 
lub ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych) zawierającego ze-
stawienie składników przychodu stanowiących podstawę wymiaru zasiłku oraz 
przekazanie dostarczonych przez ubezpieczonego zaświadczeń lekarskich lub 
innych dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku.

Od 9 maja 2012 r. został wprowadzony nowy druk ZUS Z-3b, który jest dowodem 
stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego 
w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpie-
czonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz 
duchownego.

Świadczeniem pieniężnym z tytułu choroby, które nie jest finansowane z ubezpieczenia 
chorobowego, jest wynagrodzenie, które przysługuje pracownikom, osobom wykonującym 
pracę nakładczą oraz osobom odbywającym służbę zastępczą, na zasadach określonych 
w art. 92 Kodeksu pracy. 

Jeśli 30 listopada 2012 r. pracodawca zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 
20 osób, w 2013 r. ma obowiązek obliczania i wypłaty należnych zatrudnionym osobom 
zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świad-
czenia rehabilitacyjnego. Zasiłki te powinien wypłacać w przyjętym w firmie terminie 
wypłaty wynagrodzeń. 
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Ustalanie prawa i wypłata świadczeń chorobowych, wypadkowych, przysłu
gujących z tytułu rodzicielstwa może w praktyce sprawiać płatnikom sporo 
problemów i budzić wiele wątpliwości. 

Książka “Świadczenia chorobowe i  macierzyńskie po zmianach. 145 prak
tycznych przykładów dla płatników” – to kompendium wiedzy dla każdego 
pracodawcy, księgowego, specjalisty pionu kadrowopłacowego. Jej auto
rzy w konkretny, przystępny, poglądowy sposób wyjaśniają obowiązujące 
przepisy, wskazują istotne ich interpretacje, radzą, na co zwrócić uwagę, ja
kich doku mentów wymagać, aby prawidłowo ustalić ubezpieczonemu prawo 
i wypłacić w terminie przy sługujące mu świadczenia. 

Na 145 przykładach pokazane są bezbłędne rozwiązania nierzadko trudnych 
sytuacji, z jakimi w pracy zawodowej może spotkać się każdy pracownik 
służb kadrowopłacowych w firmie, szczególnie uwzględniając zmiany, ja
kie od 2013 roku obowiązują w przepisach dotyczących uprawnień z tytułu 
rodzicielstwa.

W publikacji autorzy odpowiadają m.in. na następujące pytania:
• Kiedy, komu i na jakich zasadach przysługują świadczenia chorobowe, 

w tym z tytułu wypadków przy pracy?
• Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków?
• Przez jaki okres można otrzymywać zasiłek macierzyński po zmianie 

przepisów?
• Kto, kiedy i na jakiej podstawie ma prawo do zasiłku opiekuńczego?
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