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Zamośc dnia 16 maja 2016 roku.

Pan Robert Dołęga
Dyrektor Zarządzający
Pionem Usług Biznesowych
COF Katowice

Wasze pismo z dnia 11 maja 2016 roku

Znak: PKL- SPZPP I 11 I 225 I 2 I 20 I 6

Sprawa : premii w podstawie świadczeń chorobow)'ch.

Informacje za-warte w odpowiedzi z dnta 11 maja 2016 roku ( znak i data jak wyżej)
utwierdziły nas w przekonaniu, Że w biezącym roku pracownicy otrzymĄą świadczenia
chorobowe w zaniŻonej wysokoŚci. Są one bowiem naliczane niezgodnie z obowiązującymi
przepisami. W tej sytuacji 7arządnaszej organtzacji związkowej postanowił jeszczerazzwroctć
się pisemnie, tym tazem bezpośrednio do CoF, i szczegołowo przedstawić nasze stanowisko
w tej sprawie.

Wysokość Świadczeń chorobowych obliczana jest jako odpowiedni procent podstawy wymiaru
zasiłku. Dla pracowników podstawę tę co do zasady stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolnoŚci do
pracy. I nie chodzi tu wyłącznie o pensję zasadniczą, ale równiez o inne składniki
vnrynagrodzenia, do ktorych zaliczają się m.in. premie. Kwestię tę reguluje art. 36 ust. 1 i 2

ustawy o Świadczeniach pienięznych z ubezpieczenia społecznego w tazie choroby
l macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Premie i inne składniki lvynagrodzenia mogą być
wypłacane za tożne okresy: miesięczne, kwartalne, toczne, półroczne itp. Przekłada się to
odpowiednio na zróżnicowany sposób ich uwzględniania w podstawie wymiaru świadczenia
chorobowego. o ile bowiem składniki miesięczne do|icza się do poszczególnych miesięcy, za
które przysługują, w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe) Z których
wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku ( tak było za rządow
starego Regulaminu premiowania) ' to prz}' składnikach za dłuzsze okresy obowiązuje nieco
odmienna zasada.

Przykładowo premie przysługujące za okresy kwartalne, doliicza się do kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego w wysokoŚci stanowiącej tllz kwoĘ wypłaconej pracownikowi za cztery
kwartaĘ poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nawet jeślt za
niektóre z tych kwartałów pracownik nie otrzymał premii' bez względu na przyczynę j€1

nieprzyznania. Przy składnikach rocznych natomiast uwzględnieniu podlega 1ll2 kwoty

wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolnośÓ
do pracy. Kwestię tę reguluje art. 42 ustawy zasiłkowej . Bez znaczenia jest w tym przypadku,
iz okresy te obejmująrovłnieŻ miesiące niebrane pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru
zasiłku, wykaczające poza l2_miesięczny okres poprzedzający powstanie niezdolnoŚci do

pracy.



Jeśli składniki wynagrcdzenia przysługują,lecz nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego
sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się1e
składniki w wysokości wypłaconej za okres poprzedni.

Zastosowanie tych zasad' w praktyce jest proste i nie budzi wątpliwości.
Ale nie jest to już takie proste, gdy dany element płacy zostanie zamieniony na
przysługujący za inny okres od dotychczasowego, np. miesięczny zostaje kwartalnym c4y
rocznym' tak jak to miało miejsce w Poczcie Polskiej S.A. , w związku z wdrożeniem
z dniem 1 stycznia 2016 roku nowego Regulaminu premiowania. W tej sy.tuacji nie mozna
wprost stosowaó zasad wynikających z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej, czyli nie można
pomiiać dotychczas wvpłacanei premii miesięcznei.

1. Przed ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku, który przysługuje po dokonaniu zamiany
składnika płacy z miesięcznego na roczny, trzeba dokonać odpowiednich przeliczei.
W praktyce ttzeba ustalić składnik roczny, obliczaiąc go iako Sumę składników
miesięcznych w}rpłacon}'ch za rok poprzedzającv miesiąc. w którym powstała
niezdolnoŚć do pracy. Dopiero tak ustalony składnik roczny moŻna *tl.'ye ao
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej Il12.'Zatem
ustalając podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika, który
zachorował w lutym i marcu br.' do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego mu za ten okres (naliczonego bez premii miesięcznej wypłaconej za te
miesiące), doliczyć na|eĘ 1/12 sumy premii miesięcznych wypłaconych za miesiące
od stycznia do grudnia 2015 r. (tj. za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąco
w którym zatrudniony zachorował).

2- Przed ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku, ktory przysługuje po dokonaniu zamtany
składnika pŁacy z miesięcznego na kwartalny , składniki wynagrodzenia przysługującl
za okresy kwartalne, uwzględniane w podstawie wymiaru świadczei, dodaje śię ao
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru tych
świadczeń, wwysokości 1lI2 kwot wypłaconych za cztery kwartaĘ poprzedzające
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W sy{uacji kiedy dany st<łałnik
pracownikowi przysługuje' ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia
listy wypłat zasiłkow chorobowych' do podstawy wymiaru zasiłku wlicza się te
składniki w wvsokości w}'płaconej za poprzednie okres}'.
Przykład: Pracownikowi przysługuje premia kwartalna. Pracownik zachorował
4 kwietnia br.. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia popizedniego roku do marca bieŻącego
roku. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku powinna zostać uwzględniona premia za iI,
III' IV i I kwartał. Do czasu sporządzenia listy wypłat zasiłków premia za i ku,artał nie
zostaŁa jeszcze wypłacona. Do ustalenia podstawy wymiaru należy prłyiąć premie za
II i III kwartał oraz premię zaIY kwartał w podwóinei wvsokości.
W Poczcie Polskiej S.A. premii zaI kwartał br. nie ottzymała większość pracowników.
(otrzymali ją tylko pracownicy służb sprzedu;ty klienta biznesowego). W tej sytuacji
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale br., zgodnie z wyjaśnióniami
ZUS, ustala się bez premii za I kwartał br. W przypadku kiedy premia ta zostanie
wypłacona w okresie poźniejszym, po spełnieniu warunku osiągnięcia wyniku
finansowego brutto 

' 
narastająco na poziomie co najmniej 90"ń, skutkować to będzie

koniecznością wyrównania otrzymanego przez pracownika'świadczenia.

Podsumowuj ąc, jeżeli pracodawc a zamienił składnik wynagrodzenia, uwzględniany dotychczas
w podstawie wymiaru zasiłku (premie, nagrodę''dodatek)o na element przysługujący-za inny
okres od dotychczasowego' to ustalając podstawę wymiaru zasiłku powinien dokonać



odpowiedntch przeliczen. W takiej sytuacji nie mozna wprost stosować zasady mającej

standardowo zastosowanie' wynikającej z art. 4L ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej.

Takie samy zasady obowiązLlJą' przy ustalaniu podstawy wymiaru naleznych pracownikowi
wszystkich świadczeń chorobowych (tj. odpowiednio wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego'
atakże zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego)'Tak wynika z art.92 $ 2 Kodeksu pracy
(Dz. U. z2014 r. poz. 1502) oraz art.36 ust. I i2 ustawy zasiłkowej.

Z otrzymanej odpowiedzi (z dnia 11 maja 2016 roku) wynika jednoznacznie, że w Poczcie
Polskiej S.A. Świadczęnia chorobowe wypłacane są wg zasadjakie obowiązywały ptzez zmianą
Regulaminu premiowania. Po wprowadzeniu nowego Regulaminu premiowania, co wiązało się
ze zmianą terminu wypłaty premii z miesięcznej na kwartalną i rccznąnaleŻaŁo zmienić zasady

naliczania świadczeń chorobowych pracownikom. Aktualnie pracownicy otrzymują zaniżone
Świadczenia chorobowe.

W związku zpowyższym oczekujemy pilnej odpowiedzinanlzej postawione pytania:

1. Czy świadczenia chorobowe naleŻne pracownikom na podstawie ustawy zasiłkowej będą

wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w prawidłowej wysokości?
2. Czy v'ypłacone już w bieżącym roku świadczenia chorobowe zostaną przeliczone

i wyrównanie?
3. Jezeli zostanąprzeliczone - to w jakim terminie nastąpi ich wyrównanie?

Informujemy jednocześnie, że po otrzymaniu odpowiedzi podejmiemy decyzję o ewentualnym
skierowaniu wniosku do ZUS o przeprowadzęnte kontroli doraŹnej w tym zakresie.

Do wiadomości; 
'[-ł"* 

*'"''*tl-o*stl

1. Pan Marek Chibowski- Prezes ZarząduPoczt) Polskiej SA.
2. Pan GrzegorzKtsrdziel- Członek ZarząduPoczty Polskiej SA.

3. Pan Wiesław Włodek- Członek ZarząduPoczty Polskiej SA.
4. PanJerzy Skibniewski _Dyrektot Zarządzający PKL
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