
Zabezpieczenie społeczne 
 

Ubezpieczenie chorobowe 
 
– część I 



Regulacja prawna  

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa,  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.159). 

 (nazywana ustawą zasiłkowa) 



Przedmiot ochrony ubezpieczenia chorobowego 
(ryzyka):  

1) czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby z 

tzw. ogólnego stanu zdrowia (samoistna) oraz z 

powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy; 

2) sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy z 

powodu choroby; 

3) zmniejszona sprawność do pracy; 

4) niemożność świadczenia pracy z powodu opieki nad 

członkiem rodziny; 

5) niemożność świadczenia pracy z powodu 

powiększenia się rodziny.  
 



Zakres podmiotowy ubezpieczenia 
chorobowego  
(art. 11 ustawy systemowej)   

 

î  obowiązkowego  - art. 11 ust. 1 ustawy systemowej 

î  dobrowolnego  - art. 11 ust. 2 ustawy systemowej  



 Składka na ubezpieczenie chorobowe : 

 
§  wysokość 2,45 % podstawy wymiaru składki 

określonej w ustawie systemowej.  
 
 
W sprawie podstawy wymiaru składki  
zob. art. 20 ustawy systemowej  
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Ustawodawca różnicuje ochronę i wyodrębnia:  

•  niezdolność do pracy z  

tzw. ogólnego stanu zdrowia  

 

•  niezdolność będącą skutkiem 

wypadku w drodze do pracy lub z pracy  

art. 3 ust 5. ustawy zasiłkowej   

art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z FUS  

(prawo do zasiłku od pierwszego dnia ubezpieczenia i 100%) 

   



î Czasowa niezdolność do pracy spowodowana 

wypadkiem przy pracy jest ryzykiem 

ubezpieczenia wypadkowego !!! 



przesłanki pozytywne 
zasiłku chorobowego  

 
zajście niezdolności 
 do pracy w czasie 

 trwania ubezpieczenia 
 (art. 6 ust. 1) 

 albo  
w tzw. okresie ochronnym  

(art. 7) 
 

 okres wyczekiwania (art. 4) 
 

 czasowa niezdolność do pracy
 



przesłanki 
negatywne 

niezdolność do pracy 
 powstała w okresie  

wyczekiwania (art. 12 ust. 3) 
 
 

 niezdolność do pracy 
 w okresach  

wymienionych w art. 12 ust. 2 

 posiadanie innego 
 źródła  

dochodu 
 (art. 12 ust. 1, art. 13) 

 



Sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy  
(art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej) 

Decyzja właściwego 
organu 

(uprawnionego 
podmiotu) wydana 

na podstawie 
przepisów o 

zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u 

ludzi 

Przebywanie w 
stacjonarnym 

zakładzie lecznictwa 
odwykowego w celu 

leczenia uzależnienia 
alkoholowego, 

uzależnienia od 
środków odurzających 

lub substancji 
psychotropowych  

Poddanie się 
niezbędnym 
badaniom 

lekarskim dla 
kandydatów na 
dawców  oraz 

zabiegowi pobrania 
komórek, tkanek, 
narządów (art. 6 
ust. 2 w zw. z art.  

11 ust. 2 pkt 2) 

niemożność wykonywania 
pracy  



Zasady liczenia okresu zasiłkowego -  

(art. 9 ustawy zasiłkowej) 

 

 

 



 
 

Okres zasiłkowy jest to okres czasowej niezdolności do 
pracy, przez który ubezpieczony ma prawo do zasiłku 
chorobowego. 
 
 Zasada : 
 zasiłek przysługuje przez okres trwania niezdolności 
do pracy, ale maksymalnie przez  182 dni, bez 
względu na przyczynę niezdolności.  

 
Wyjątki : 

§  gruźlica, która będąc przyczyną niezdolności do 
pracy daje prawo do  270- dniowego okresu 

zasiłkowego.  
§  jeżeli niezdolność do pracy powstaje w okresie 

ciąży, to bez względu na to, co jest jej przyczyną 
(patologia ciąży czy inna choroba), okres zasiłkowy 

trwa 270 dni; 



Struktura okresu zasiłkowego: 

•  okresy wliczane do okresu zasiłkowego  
(art. 12 ust. 1, art. 15-17 ustawy zasiłkowej); 

•  okresy niewliczane do okresu zasiłkowego  
(art. 9 ust. 3, art. 12 ust.3 ustawy zasiłkowej) 

 



 Wymiar zasiłku  



Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku  : 
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Ø  sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego (art. 17 ust. 2). 
Ø   niepodjęcie pracy zaproponowanej nosicielowi choroby zakaźnej 

(art. 14); 

Ø  spowodowanie niezdolności do pracy w wyniku umyślnego 
przestępstwa lub wykroczenia (art. 15); 

Ø  spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (art. 16); 



Utrata prawa do zasiłku chorobowego : 
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Ø  jeżeli ubezpieczony wykonuje w okresie 

orzeczonej niezdolności do pracy pracę 

zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od 

pracy w sposób niezgodny z celem tego 

zwolnienia (art. 17 ust 2 zob. art. 68) 



Świadczenie rehabilitacyjne –  
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Warunki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 

warunki pozytywne  
(art. 18 ust. 1 - 3) 

warunki negatywne 
(art. 18 ust. 7) 

okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 2) 
okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 
miesięcy 
 

wysokość świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 1) 
  
 



Zmniejszona sprawność do pracy: 
 

dotyczy tylko ubezpieczonych będących 
pracownikami, w przypadku których choroba nie 
spowodowała niezdolności do pracy dotychczas 
wykonywanej lecz zmniejszyła sprawność do jej 
wykonywania uniemoż l iwiając osiągnięcie 
dotychczasowych zarobków i spowodowała 
potrzebę poddania się rehabilitacji zawodowej. 

 



Zasiłek wyrównawczy – wyrównanie straty w zarobkach pracownika, 
poniesionej z powodu zmniejszenia się jego sprawności do pracy, jego cel 
jest zbliżony do dodatku wyrównawczego przewidzianego w k.p. 
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Warunki nabycia prawa do zasiłku wyrównawczego 

warunki pozytywne (art. 23 ust.1) Warunki negatywne (art. 25) 

. 

Okres pobierania zasiłku wyrównawczego (art. 23 ust. 3 i 4): 

Wysokość zasiłku wyrównawczego  (art. 24) 


