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Agnieszka Ślązak – w pracy zawodowej od lat zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych, 
w szczególności związaną z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 
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go; duże doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. opracowując wyjaśnienia dotyczące stosowania 
i interpretacji przepisów dla podmiotów wypłacających zasiłki; doświadczony trener i wykładowca 
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Publikacja przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych 
z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, 
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Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.: 
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kalendarzowym, 

− co zrobić, jeżeli pracodawca okresowo przyznał pracownikowi składnik wynagrodzenia, 
− jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 

miesiąc, jeśli pracownikowi zmienił się wymiar jego czasu pracy. 
Autorka przedstawia szczegółowe omówienie zasad, które powinny być stosowane przez płatni-
ków składek wypłacających zasiłki, a także katalog dokumentów, które należy złożyć do wypłaty 
każdego zasiłku. Całość uzupełnia aneks zawierający wzory wypełnionych dokumentów ubez-
pieczeniowych.
Książka jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych, 
biur rachunkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawni-
ków praktyków.
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1. Źródła prawa

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z  14.06.1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z  2018  r. 

poz. 1360 ze zm.)
p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)
u.e.r. – ustawa z 17.12.1998  r. o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)
u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z  2019  r. 

poz. 300 ze zm.).
u.ś.p.ch.m. – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645)
u.ś.r. – ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 
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u.u.s.r. – ustawa z 20.12.1990  r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z  2019  r. 

poz. 299 ze zm.)
u.w.p.ch.z. – ustawa z 30.10.2002  r. o  ubezpieczeniu społecznym z  tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)

2. Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
S.Apel. – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny

3. Publikatory

Dz.U. – Dziennik Ustaw 
M.P. – Monitor Polski 
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Powszechnych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A 
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne

4. Inne

art. – artykuł
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KSAP – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
lit. – litera
m.in. – między innymi
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
niepubl. – niepublikowany
pkt – punkt
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
por. – porównaj
UE – Unia Europejska
ust. – ustęp
wyd. – wydanie
w zw. – w związku
ze zm. – ze zmianami
zob. – zobacz
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych



Rozdział 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
nazywanego ubezpieczeniem chorobowym, mają na celu zastąpienie ubezpieczonemu 
dochodu, który został przez niego utracony wskutek niemożności wykonywania pra-
cy z powodu choroby, macierzyństwa i konieczności sprawowania opieki nad człon-
kiem rodziny.

Prawo do świadczeń z  ubezpieczenia chorobowego, ich wysokość, zasady obli-
czania i  wypłaty regulują przepisy ustawy z 25.06.1999  r. o  świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 645); dalej: u.ś.p.ch.m.

Świadczenia określone ustawą zasiłkową przysługują wszystkim osobom podlegają-
cym ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo do świadczeń z  ubezpieczenia społecznego z  tytułu wypadków przy pracy 
i  chorób zawodowych, nazywanego ubezpieczeniem wypadkowym, ich wysokość, 
zasady obliczania i  wypłaty określają przepisy ustawy z 30.10.2002  r. o  ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1376 ze zm.); dalej: u.w.p.ch.z. Świadczenia określone ustawą wypadkową przy-
sługują wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Krąg ubezpieczonych, do których przepisy obu ustaw mają zastosowanie, jest okre-
ślony w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 300 ze zm.); dalej: u.s.u.s.



Rozdział 2

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ 
Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO  

ORAZ ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Art. 1, 2 ustawy z  25.06.1999  r. o  świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019  r. poz. 645); art. 11 ustawy z 13.10.1998  r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.); art. 91 § 9 i 10, art. 94 
ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze 
zm.); art.  126 §  1 i  2 i  art.  174 §  1 ustawy z  28.01.2016  r. – Prawo o  prokuraturze (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1767 ze zm.); art. 92 k.p.; art. 50–52 ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409).

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegają-
cym ubezpieczeniu chorobowemu. 

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają następujące grupy ubezpieczonych:

ubezpieczenie 
obowiązkowe

pracownicy
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i  spółdzielni kółek rolni-
czych
osoby odbywające służbę zastępczą

ubezpieczenie 
dobrowolne

osoby wykonujące pracę nakładczą
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
osoby współpracujące z  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do któ-
rej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w  wieku od ukończenia 20.  tygodnia 
życia, na podstawie umowy uaktywniającej, określonej przepisami ustawy 
z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409)
osoby prowadzące pozarolniczą działalność
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ubezpieczenie 
dobrowolne

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 
przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, które nie podlegają obowiąz-
kowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej
osoby będące duchownymi
osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w cza-
sie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

Z  grupy pracowników z  obowiązku ubezpieczenia chorobowego wyłączeni są sę-
dziowie i prokuratorzy. Od ich wynagrodzenia nie odprowadza się składek na ubez-
pieczenia społeczne. To oznacza, że nie mają oni prawa do świadczeń z ubezpiecze-
nia chorobowego. W  niektórych sytuacjach określonych w  przepisach tych ustaw 
po zakończeniu służby, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu i  prokuratorowi 
w okresie służby, od którego nie odprowadzano składek na ubezpieczenia społeczne, 
przekazuje się do ZUS składkę na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie cho-
robowe, przewidzianą za ten okres. W tych przypadkach, mimo opłacenia składek na 
ubezpieczenie chorobowe z okresem wstecznym, świadczenia w razie choroby i ma-
cierzyństwa sędziemu lub prokuratorowi za ten okres nie przysługują, gdyż za czas 
ich nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy 
z innych przyczyn uprawniających do uzyskania świadczeń określonych w przepisach 
ustawy chorobowej, sędzia i prokurator otrzymują wynagrodzenie.

Osoby, dla których ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, mają możliwość przy-
stąpienia do niego tylko wtedy, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym obowiązkowo. Jeżeli ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla tych osób do-
browolne, np. gdy osoba prowadząca działalność pozarolniczą ma ustalone prawo do 
emerytury, nie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa obejmują:

a) zasiłek chorobowy,
b) świadczenie rehabilitacyjne,
c) zasiłek wyrównawczy,
d) zasiłek macierzyński,
e) zasiłek opiekuńczy.

 Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonym będącym pracow-
nikami.

Niektóre grupy ubezpieczonych za pierwszy okres niezdolności do pracy z powodu 
choroby w roku kalendarzowym zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego, 
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ZASIŁKI 
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Agnieszka Ślązak – w pracy zawodowej od lat zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych, 
w szczególności związaną z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych 
z ubezpieczenia wypadkowego, jak również tematyką zasad wypłaty świadczeń pieniężnych w ra-
zie choroby i macierzyństwa w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go; duże doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. opracowując wyjaśnienia dotyczące stosowania 
i interpretacji przepisów dla podmiotów wypłacających zasiłki; doświadczony trener i wykładowca 
szkoleń w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych; autorka i współautorka wielu publikacji 
przedstawiających tematykę świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia choro-
bowego i wypadkowego z uwzględnieniem jej praktycznego aspektu.

Publikacja przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych 
z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, 
podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. 
Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.: 
− jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli pracownica w czasie 

urlopu rodzicielskiego pracuje u swojego pracodawcy, 
− jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, gdy przychód pracownika przekroczył 

maksymalny pułap podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 
kalendarzowym, 

− co zrobić, jeżeli pracodawca okresowo przyznał pracownikowi składnik wynagrodzenia, 
− jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 

miesiąc, jeśli pracownikowi zmienił się wymiar jego czasu pracy. 
Autorka przedstawia szczegółowe omówienie zasad, które powinny być stosowane przez płatni-
ków składek wypłacających zasiłki, a także katalog dokumentów, które należy złożyć do wypłaty 
każdego zasiłku. Całość uzupełnia aneks zawierający wzory wypełnionych dokumentów ubez-
pieczeniowych.
Książka jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych, 
biur rachunkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawni-
ków praktyków.

ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOW
EGO...

Agnieszka Ślązak




