ZUS wyjaśnia
Wyjaśnienia dotyczące zasad ustalania prawa do
pracownikom naukowym PAN w okresie przejściowym

zasiłków

przysługujących

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało stanowisko Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w zakresie ustalania prawa do zasiłków przysługujących
pracownikom naukowym Polskiej Akademii Nauk.
Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), świadczenia przysługujące pracownikom
naukowym PAN za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia spowodowanego chorobą zakaźną, rozpoczęty przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk, tj. przed
1 października 2010 r., są rozliczane do czasu ich zakończenia zgodnie z przepisami
dotychczas obowiązującymi.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że gwarancja
otrzymywania wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach dotyczy tylko okresów
niezdolności do pracy danego rodzaju, rozpoczętych przed 1 października 2010 r. Jeżeli
pracownik po dniu 30 września 2010 r. był nadal niezdolny do pracy, ale zmianie uległa
przyczyna tej niezdolności, co skutkowałoby innym rodzajem zasiłku (np. przed
1 października 2010 r. była to niezdolność do pracy z powodu choroby, a po 30 września
2010 r. urodzenie dziecka - urlop macierzyński) lub wystąpi przerwa w niezdolności do
pracy, pracownikowi powinno przysługiwać świadczenie przyznane i obliczone na zasadach
ogólnych.
Przy ustalaniu prawa oraz podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby
i macierzyństwa mają odpowiednie zastosowanie wyjaśnienia dotyczące pracowników
naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych.
Przykład 1:
Pracownik naukowy PAN, urodzony w 1969 r., był niezdolny do pracy z powodu choroby
w okresie od 1 czerwca do 20 października 2010 r. (142 dni). Za ten okres zachowywał prawo
do wynagrodzenia na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy o PAN. Pracownik ponownie stał się
niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 28 października i niezdolność do pracy trwała
do 3 grudnia 2010 r. (37 dni). Ustalono, że niezdolność do pracy z powodu choroby została
spowodowana tą samą przyczyną, a zatem nie powstaje prawo do nowego okresu
zasiłkowego. W związku z tym, że okres, za który pracownikowi wypłacono wynagrodzenie na
podstawie art. 82 ust. 1a ustawy o PAN, podlega wliczeniu do okresu wypłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy oraz że pracownik nie wykorzystał jeszcze okresu
zasiłkowego, za okres od 28 października do 3 grudnia 2010 r. pracownik ma prawo do
zasiłku chorobowego.
Przykład 2:
Pracownik naukowy PAN był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 czerwca 2009 r.
i miał z tego tytułu prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy o PAN.
Nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby trwała do 28 lutego 2011 r. (638 dni).
W związku z tym, że niezdolność do pracy z powodu choroby rozpoczęła się przed
1 października 2010 r. oraz że w tej niezdolności nie było przerwy, pracownik za cały okres
zachowuje prawo do wynagrodzenia wypłacanego na zasadach obowiązujących przed
1 października 2010 r.
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Przykład 3:
Pracownik naukowy PAN był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 27 września
2010 r. do 26 stycznia 2011 r. (122 dni). Od 27 stycznia do 9 lutego 2011 r. (14 dni)
pracownik sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. Za okres od 27 września 2010 r. do 26
stycznia 2011 r. pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie
art. 82 ust. 1a ustawy o PAN. Za okres od 27 stycznia do 9 lutego 2011 r. pracownik ma
prawo do zasiłku opiekuńczego.
Przykład 4:
Pracownica naukowa PAN była niezdolna do pracy z powodu choroby od 5 czerwca do 30
listopada 2010 r. i za ten okres otrzymała wynagrodzenie na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy
o PAN. W związku z urodzeniem dziecka, pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego
za okres od 1 grudnia 2010 r. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od grudnia 2009 r. do listopada
2010 r.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie uwzględnia się wynagrodzenia
za okres od czerwca do listopada 2010 r., gdyż pracownica z powodu choroby przepracowała
w czerwcu 2010 r. mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy (wynagrodzenie
stanowiące podstawę wymiaru składek za czerwiec otrzymała za 3 dni robocze), a za okres od
lipca do listopada 2010 r. nie otrzymała wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne.
Przykład 5:
Pracownica naukowa PAN, urodzona w 1972 r., otrzymała wynagrodzenie na podstawie art.
82 ust. 1a ustawy o PAN za okres niezdolności do pracy z powodu choroby od 1 lipca do 15
września 2010 r. W związku z urodzeniem dziecka, pracodawca udzielił jej urlopu
macierzyńskiego na okres od 16 września 2010 r. do 2 lutego 2011 r., za który pracownica
otrzymała wynagrodzenie na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o PAN. Od 3 lutego do 12 marca
2011 r. (38 dni) pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby. Pracownica ma
prawo do wynagrodzenia za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy za okres od
3 lutego do 7 marca 2011 r. (33 dni) oraz do zasiłku chorobowego za okres od 8 do 12 marca
2011 r.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 8 do 12 marca 2011 r.
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających okres niezdolności do pracy z powodu choroby czyli za
okres od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. Wynagrodzenia wypłaconego za lipiec i sierpień
2010 r. nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż w miesiącach
tych pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby i w związku z tym nie otrzymała
wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przy
obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenie za wrzesień 2010 r.
należy przyjąć, po uzupełnieniu.

www.zus.pl
www.zus.pl

ZUS wyjaśnia
Przykład 6:
Pracownikowi naukowemu PAN wypłacono wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy
z powodu choroby na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy o PAN za okres od 30 czerwca 2010 r.
do 15 stycznia 2011 r. (200 dni). W dniu 25 stycznia 2011 r. pracownik ponownie stał się
niezdolny do pracy z powodu choroby. Ustalono, że pracownik nie nabywa prawa do nowego
okresu zasiłkowego, gdyż niezdolność do pracy została spowodowana tą samą przyczyną,
która spowodowała niezdolność do pracy trwającą do 15 stycznia 2011 r. Pracownik wystąpił
z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne zostało
mu przyznane na okres 4 miesięcy. Okres ten powinien być liczony od następnego dnia po
wyczerpaniu ustawowego okresu zasiłkowego, tj. od 29 grudnia 2010 r. Okres wypłaty
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby przypadający po
wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego (od 29 grudnia 2010 r. do 15 stycznia 2011 r.)
podlega wliczeniu do okresu, na który świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane.
Świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone pracownikowi za okres od 25 stycznia do 27
kwietnia 2011 r.
Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi wynagrodzenie wypłacone za
okres od grudnia 2009 r. do listopada 2010 r., bez waloryzacji.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego uwzględnia się
wynagrodzenie za okres od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. oraz wynagrodzenie za czerwiec
2010 r., po uzupełnieniu. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się
wynagrodzenia za okres od lipca do listopada 2010 r., gdyż w miesiącach tych pracownik był
nieobecny w pracy z powodu choroby i w związku z tym nie otrzymał wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
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