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Pracodawca, który wypłaca świadczenia za okres niezdolności do pracy, musi dokonywać z  nich obo-
wiązkowych potrąceń. Należy oddzielnie potrącać należności z wynagrodzenia chorobowego i zasiłków 
z ubezpieczeń społecznych.

Warunki potrąceń

Przyczyna nieobecności 
w pracy Charakterystyka potrącenia Podstawa prawna potrącenia

Niezdolność do pracy i  pobieranie 
za ten okres wynagrodzenia cho-
robowego

Wynagrodzenie za okres niezdol-
ności do pracy (art.  92 Kodek-
su pracy) podlega potrąceniom 
na zasadach obowiązujących 
w  przypadku dokonywania po-
trąceń z  wynagrodzenia za pra-
cę (wyrok Sądu Najwyższego 
z  11 czerwca 1980  r., I  PR 43/80, 
OSNC 1980/12/248, oraz z  17 lu-
tego 2004  r., I  PK 217/03, OSNP 
2004/24/419)

art. 87–91 Kodeksu pracy

Niezdolność do pracy i pobieranie:
�� zasiłku chorobowego z ubezpie-
czenia chorobowego i  wypad-
kowego,
�� świadczenia rehabilitacyjnego,
�� zasiłku wyrównawczego

W razie zbiegu potrąceń w  pierw-
szej kolejności należy dokonać po-
trąceń sum egzekwowanych na 
mocy tytułów wykonawczych na 
zaspokojenie należności alimenta-
cyjnych, a  następnie na pokrycie 
należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne.
Jeżeli wśród potrąceń występują 
należności alimentacyjne, potrą-
cenia nie mogą przekraczać 60% 
kwoty zasiłku 

art. 139–142 ustawy o  emerytu-
rach i rentach z FUS

Opieka nad:
�� chorym członkiem rodziny i po-
bieranie zasiłku opiekuńczego,
�� dzieckiem i  pobieranie zasił-
ku macierzyńskiego lub zasiłku 
opiekuńczego

Prezent  
dla Prenumeratorów Ściąga Kadrowego

Jak dokonać potrąceń  
z zasiłków – po zmianach  
limitów od 1 marca 2015 r.
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Limity potrąceń

Ustalając potrącenia z zasiłków, należy  
zastosować 2 limity:

 

LIMIT 1 – maksymalna dopusz-
czalna kwota potrącenia. Stano-
wi ją  odpowiedni procent kwoty 
świadczenia brutto. Przy egzeku-
cji alimentów potrącenie nie może 
przekroczyć 60% kwoty zasiłku 
brutto, a przy egzekucji świadczeń 
niealimentacyjnych – 25%  

+
LIMIT 2 – kwota wolna. Miesięczna 
kwota wolna dla świadczeń alimenta-
cyjnych to 50% najniższej emerytury, 
czyli  440,23 zł

Jak obliczyć kwotę wolną

Kwota wolna jest proporcjonalna do liczby dni zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabili-
tacyjnego. Należy ją obliczyć: 

KROK 1 
Dzieląc miesięczną kwotę wolną 440,23 zł (50% najniższej emerytury) przez 30.

KROK 2 
Mnożąc otrzymany wynik przez liczbę dni niezdolności do pracy. 

Nową kwotę wolną stosuje się, dokonując potrąceń począwszy od świadczeń należnych za okres od 
1 marca 2015 r.

Kwota wolna 

Kwota wolna obowiązująca do świadczeń należnych za okres:

do 28 lutego 2015 r. od 1 marca 2015 r.

422,23 zł (844,45 zł x 50%) 440,23 zł (880,45 zł x 50%)

Podstawą dokonania potrąceń jest kwota zasiłku (świadczenia rehabilitacyjnego) netto, czyli po odlicze-
niu zaliczki na podatek dochodowy.

Przykład 
W styczniu 2015 r. świadczenie rehabilitacyjne pracownika zostało zajęte przez urząd skarbowy. Zale-
głość wynosi 25 000 zł. Pracownik dostał w marcu br. świadczenie rehabilitacyjne za 7 dni lutego w wy-
sokości 900 zł brutto i za 20 dni marca  w kwocie 1800 zł brutto. Potrącenia należy dokonać oddzielnie ze 
świadczenia w lutym i w marcu, stosując 2 różne kwoty wolne.
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Sposób postępowania Obliczenia

Obliczenie świadczenia za luty 2015 r.

Krok 1. Obliczenie zasiłku netto 900 zł x 18% = 162 zł
900 zł – 162 zł = 738 zł 

Krok 2. Obliczenie maksymalnego potrącenia z zasił-
ku (limit 1)

900 zł x 25% = 225 zł

Krok 3. Obliczenie kwoty wolnej 422,23 zł : 30 = 14,07 zł;  14,07 zł x 7 (dni świadczenia 
rehabilitacyjnego w lutym) = 98,49 zł

Krok 4. Obliczenie kwoty do potrącenia ze świadcze-
nia rehabilitacyjnego

738 zł (kwota zasiłku netto) – 98,49 zł = 639,51 zł
639,51 zł > 225 zł – kwota do potrącenia jest więk-
sza niż maksymalne potrącenie z zasiłku, zatem należy 
ograniczyć kwotę do potrącenia

Krok 5. Obliczenie należnego świadczenia za luty 738 zł – 225 zł = 513 zł

Obliczenie świadczenia za marzec 2015 r.

Krok 1. Obliczenie zasiłku netto 1800 zł x 18% = 324 zł
1800 zł – 324 zł =1476 zł 

Krok 2. Obliczenie maksymalnego potrącenia z zasił-
ku (limit 1)

1800 zł x 25% = 450 zł

Krok 3. Obliczenie kwoty wolnej 440,23 zł : 30 = 14,67 zł; 14,67 zł x 20 (dni świadczenia 
rehabilitacyjnego w marcu) = 293,40 zł

Krok 4. Obliczenie kwoty do potrącenia ze świadcze-
nia rehabilitacyjnego

1476 zł (kwota zasiłku netto) –293,40 zł = 1182,60 zł
1182,60 zł > 450 zł – kwota do potrącenia jest więk-
sza niż maksymalne potrącenie z zasiłku, zatem należy 
ograniczyć kwotę do potrącenia

Krok 5. Obliczenie należnego świadczenia za marzec 1476 zł – 450 zł = 1026 zł

Wysokość potrąceń z zasiłków

Potrącenie dokonywane  
na zaspokojenie: Granica potrącenia Kwota wolna

świadczeń alimentacyjnych na 
mocy tytułów wykonawczych 

do wysokości 60% kwoty zasiłku 440,23  zł (50% najniższej emery-
tury)

należności związanych z odpłatno-
ścią za pobyt w  domach pomocy 
społecznej, w  zakładach opiekuń-
czo-leczniczych lub pielęgnacyjno-
-opiekuńczych 

do wysokości 50% kwoty zasiłku 176,09  zł (20% najniższej emery-
tury)

należności innych niż ww., egze-
kwowanych  na mocy tytułów wy-
konawczych 

do wysokości 25% kwoty zasiłku 528,27 zł (60% najniższej emery-
tury)



Akademia Prawa Pracy 
i Ubezpieczeń

Akademia Prawa Pracy i Ubezpieczeń to cykl 3 wideoszkoleń: 

1. Oskładkowanie zleceń i przychodów członków rad 
nadzorczych 2015/2016. 

2. Prawo pracy 2015 r. 

3. Wynagrodzenia w 2015 r. – omówienie zmian 
w rozliczaniu płac. 

Wideoszkolenia to szybki i skuteczny 
sposób zdobywania praktycznej wiedzy 
specjalistycznej:

•	 Każde wideoszkolenie podzielone jest na lekcje, 
dzięki czemu można obejrzeć tylko wybrane, 
aby szybko uzyskać rozwiązanie konkretnego 
zagadnienia. 

•	 Uzupełnia je komplet materiałów dodatkowych: 
prezentacje oraz przepisy prawne.

Informacje i zamówienia:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa,  
tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl


