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W odpowiedzi na pismo w sprawie podstawy wymiaru świadczeń Zaczas choroby i macierzylistwa dla
pracowników Poczty Polskiej S.A' w Warszawie - Wydział Zasiłków infonnuje, Że zgodnie z ustawą z dnia
25 Qzerwca 1999 r. o świadczeniach pienięŻrych z ubezpieczenia społecznego W ruzie choroby
i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 20I4 r., poz. 159 z późn. zm.) przy ustalaniu podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia' do których pracownik zachowuje
prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie Z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub
przepisami o wynagradzaniu,jeże|i są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Z podstawy wymiaru
zasiłków powinny byó wyłączone jedynie te składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje w pełnej
wysokości, mimo że przez częśc okresu, za ktory dany składnik jest naliczany, nie świadczył pracy
z powodu choroby lub innych okoliczności, za które przysługują świadczenia. Nie stanowią podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego składniki wynagrodzenia, nieuzalęznione bezpośrednio od indywidualnego
wkładu pracy pracownika' ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy' wypłacane
nięzalęŻnie od absencj i pracownika.

Pręmie i inne składniki wynagrodzenia, podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
chorobowego, przysługująee za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe' z których wynagrodzenie przyjmuje się do
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne' wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego w wysokości stanowiącej jedrrą dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok
poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolnośó do pracy.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia przyjmowallego do ustalenia podstarvy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości
stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconyclr pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc,
w którym powstała niezdolnośó do pracy,

Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie
którego powstał stosunek pracy' tylko do określonego tenninu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego naleznego za okres po tym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub
przepisów o wynagradzaniu. Zasady tej nie stosuje się w sytuacji, gdy składnik wynagrodzenia zostanie
włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia,

Jeżeli składniki wynagrodzenia (stałe), uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługują lecz nie
zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy
wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy. W takim
przypadku' wypłata premii i innych składników wynagrodzenia po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłków,
nie powoduje ponownego ustalenia tej podstawy.
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Zasadę tę stosuje się, gdy z zasad wypłaty składników wynagrodzenia, obowiązujących u danego

pracodawcy, wynika jednoznacznie,Źe składniki wynagrodzenia (stałe) pracownikowi przysługują.

Natomiast wprzypadku, gdy pracownikowi do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków

składnik *ynugródr"nia nie został wypłacony' a z obowiązujących zasad wynagrodzenia nie można

jednoznacznie $rzesądzić, czy pracownikowi składnik ten będzie przysługiwał, podstawę wymiaru zasiłku

naleŻy obliczyć bez tego składnika wynagrodzenia, a po jego wypłacie przeliczyc podstawę wymiaru

zasiłku.
Z dokumentacji wynika,żew firmie Poczta Polska S.A. w Warszawie od dnia 0l.01.2016r' obowiązuje

nowy regulamin prómiowania, zgodnie z którym premia miesięczna została zamieniona na premię kwartalną

i ,oćrną| z wyjaśnienia płatnika wynika, ze wypłata premii jest uzaleŹniona od wyniku finansowego spółki.

Brak osiągnięóia wyniku na zakładanym poziomie będzie powodował zaniechanie wypłacanie premii dla

pruco*rritló*. w jokumentacji brak natomiast informacji czy premia jest składnikiem indywidulnie

wypracowyw anym przęz danego pracownika.
Przy załoŻeniu, ze premia jest indywidualnie wypracowywanaprzez pracownika - składnik ten podlega

uwzg1ęńnieniu w poditawie wymiaru świadczeń. Jeżeli jednak kwota premii nie została ustalona

i *|piu"on a przed sporządzeniem listy wypłat świadczeń, podstawę wymiaru na|eŻy ustalić bez tego

składnika, a po jego wypłacie, podstawę naleŻy prze|lczyó uwzględniając wypłacone kwoty premii.

Jednocze3nió wy3asnia się, że na pisemny wniosek konkretnego,pracownika w sprawie ustalenia

prawidłowości podstawy wymiaru zasiłku clrorobowego - moze zosiac przeprowadzone postępowanie

wyjaśniające z zakładem pracy.

oddział ZUS nie zajmuje natomiast stanowiska w sprawie wysokości wynagrodzeniaza czas choroby

wypłaconego p|zezzakład pracy zgodnie zart.92 Kodeksu pracy' f,ł:
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