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 WSZYSTKO NA TEMAT PRAWA JAZDY

 CZAS PROWADZENIA POJAZDU MUSI BYĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGANY

 UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE 
PRACOWNIKA
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siębiorca musi przestrzegać limitów czasu pracy • Samozatrudniony kierowca 
może wykonywać własny przewóz
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Należności za delegację dla załogi rozlicza się tak samo • Zatrudniając poniżej 
20 pracowników nie trzeba tworzyć regulaminu pracy • Można oddelegować kie-
rowcę do pracy w innej firmie 

Stan licznika auta musi zostać spisany  Obowiązują nowe 
certyfikaty bezpieczeństwa pojazdów  Inspektorzy ITD 
tylko w  nowych mundurach  Podwyżka opłat drogowych 

w  Austrii  Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek wyższe  Limit 
podstawy składki chorobowej jest ustalany rocznie  Wzrósł dodatek za pracę 
w  porze nocnej  Zmiany w  badaniach lekarskich i  psychologicznych kierow-
ców  Inteligentne tachografy coraz bliżej  Wysokie kary dla nietrzeźwych 
kierowców  Zapłacimy więcej za brak OC  Czechy – zmiany w opłatach dro-
gowych  Oczekiwanie na rosyjską wizę będzie krótsze  Przejazd autostradami 
płatny dla cudzoziemców  Praca w niedziele i święta będzie rekompensowana 

 Płatna droga powinna być poprawnie oznaczona  Towar wieziony w  celu 
przetworzenia go to też przewóz na potrzeby własne 

Stan licznika auta musi zostać spisany  Obowiązują nowe usi zostać spisany
N O W O Ś C I

 

Aktualizacja 107
Luty 2014

Skorzystaj z telefonicznego 
dyżuru eksperta!
w lutym: poniedziałki
godz. 15.30–16.30

Archiwum 
artykułów na stronie 
www.fi rmatransportowa.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. AF
T 

10
7

Fałszowanie zapisów tachografu. Jest to najczęściej spotykane naruszenie, któ-
rego dopuszczają się kierowcy. Jeżdżą niezgodnie z przepisami regulującymi ich 
czas pracy, więc manipulują urządzeniem rejestrującym. Często tak robią, żeby 
więcej zarobić. Jednak służby kontrolne, gdy wykryją świadome naruszanie regu-
lacji czasu pracy, są bezlitosne. Ten temat będzie szeroko omówiony w następnym 
numerze poradnika.

Zmiany w viaTOLL. Już niedługo wejdzie w życie nowelizacja przepisów doty-
czących pobierania opłat w elektronicznym systemie opłat drogowych viaTOLL. 
Najważniejszą zmianą jest to, że oprócz kierowcy za nieuiszczenie e-myta będzie 
odpowiadał także właściciel pojazdu, a więc przewoźnik. Zmieni się również czę-
stotliwość nakładania kar. O tym przeczytasz już niedługo.

Kontrola transportu drogowego w Niemczech. Współpraca z Niemcami w za-
kresie transportu towarów oraz osób jest bardzo rozwinięta. Mimo że stale wzrasta 
profesjonalizm polskich przewoźników, to niemieckie służby kontrolne rygory-
stycznie ich sprawdzają. Więcej na ten temat w najbliższych numerach.

Różnice pomiędzy CMR a polskim prawem przewozowym. Na terenie Polski 
przewoźnicy odpowiadają za opóźnienia w transporcie i uszkodzenia towaru na 
podstawie prawa przewozowego. Natomiast w  transporcie międzynarodowym 
obowiązuje konwencja CMR. Czym te dwa akty prawne różnią się od siebie? Jakie 
to ma konsekwencje dla przewoźników?

Rekompensata za nocleg w  kabinie. Kierowcy żądają od swoich pracodawców 
wysokich rekompensat za nocowanie w pojeździe. Pozywają przełożonych także za 
niewypłacanie diet za podróże służbowe oraz dodatków za nadgodziny. Jednak rosz-
czenia kierowców są zupełnie bezzasadne. Więcej o tym w najbliższej aktualizacji.

W następnych 
aktualizacjach poradnika

„Firma transportowa”

Umowa na okres próbny – o czym trzeba pamiętać • Zakaz prowadzenia 
pojazdów – co dalej • Kary za przekroczenie tygodniowego czasu pracy
U k ób

PRAKTYCZNE  WSKAZÓWKI
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Szanowni Państwo!

Jak wszyscy wiedzą, prawo jazdy jest niezbędnym dokumentem przy wykonywaniu 
wszelkiego rodzaju przewozów. Bez niego wykonywanie pracy na stanowisku kie-
rowcy jest niemożliwe. Niestety, zarówno kierowcy, kandydaci na kierowców, jak 
i urzędnicy wydający uprawnienia do kierowania pojazdami są zdezorientowani, 
ponieważ regulujące to przepisy są niejasne. Wszystkie wątpliwości zostały zebrane 
w artykule pt. „Wszystko na temat prawa jazdy”. 

Ponadto przypominamy o przestrzeganiu czasu jazdy, co nie bywa łatwe, mimo 
precyzyjnych zaleceń. Piszemy o tym w artykule pt. „Czas prowadzenia pojazdu 
musi być ściśle przestrzegany”. Przybliżamy też tematykę podpisywania umowy na 
okres próbny z pracownikami. 

Życzę miłej lektury

Izabela Kunowska
redaktor poradnika „Firma transportowa”

Specjalnie dla Czytelników poradnika „Firma transportowa”
dyżur telefoniczny eksperta

Dyżur w lutym będzie się odbywał 
w poniedziałki 

w godzinach 15.30−16.30, 
temat: kontrola ITD na drodze i w przedsiębiorstwie, 

PIN: 1218.

Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika „Firma transportowa”!

W  lutym na Państwa pytania odpowiada Adam Janus, ekspert w dziedzinie prawa 
transportowego.
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Nowości – najświeższe zmiany

STAN LICZNIKA AUTA MUSI ZOSTAĆ SPISANY

Od stycznia 2014 roku stacje kontroli pojazdów muszą 
zapisywać podczas przeglądu pojazdu liczbę przejechanych 
kilometrów. 

Nowe zasady mają zapobiec 
nagminnym już przypadkom 
cofania liczników samocho-
dowych. 

Liczba kilometrów
Stacje kontroli pojazdów 

po sczytaniu stanu licznika 
będą te dane zapisywać w swo-
im systemie informatycznym. 
Ponadto ich obowiązkiem bę-
dzie wystawienie stosownego 
zaświadczenia o liczbie prze-
jechanych kilometrów przez 
dane auto. Dzięki temu każdy, 
kto będzie chciał kupić używa-
ny samochód, może zażądać 
okazania takiego zaświadcze-
nia od sprzedającego albo od 
stacji kontroli pojazdów. 

Oszczędniej
Zapisywanie przebiegu 

podczas przeglądu ma urato-
wać portfele Polaków. Kierow-
ca kupujący pojazd z cofniętym 
licznikiem przepłaca zwykle 
nawet o jedną piątą. Ponadto 

więcej przejechanych faktycznie 
kilometrów świadczy zazwyczaj 
o gorszym stanie technicznym 
auta, a co za tym idzie − zmniej-
sza bezpieczeństwo jazdy. 

Mniej przychylnie do po-
mysłu nastawieni są jednak 
właściciele stacji kontroli po-
jazdów. Nie tylko będą mieli 
więcej pracy, ale też poniosą 
wyższe koszty związane z dru-
kowaniem zaświadczeń o prze-
biegu.

Jest to pierwszy krok do 
zredukowania oszustw. Na-
stępnym będzie wprowadzenie 
przepisów, dzięki którym dane 
ze stacji kontroli pojazdów 
przesyłane będą do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierow-
ców. Wtedy każdy nabywca 
używanego auta będzie mógł 
sprawdzić stan drogomierza 
w Internecie. 

Podstawa prawna:
 rozporządzenie ministra 

infrastruktury i  rozwoju 
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z 18 grudnia 2013 r. zmie-
niające rozporządzenie 
w sprawie zakresu i sposo-
bu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz 
wzorów dokumentów stoso-

wanych przy tych badaniach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1675).

Anna Kolasa
 specjalista z zakresu 

transportu drogowego

OBOWIĄZUJĄ NOWE CERTYFIKATY 
BEZPIECZEŃSTWA POJAZDÓW 

Nowe certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów bez-
pieczeństwa pojazdów silnikowych i przyczep już obowiązują. 

Nowe certyfikaty potwier-
dzające spełnienie przez pojazd 
(lub przyczepę) odpowiednich 
wymogów bezpieczeństwa lub 
warunków dopuszczenia do 
ruchu są wydawane na okres 
12 miesięcy od dnia ich wy-
dania. Aby je uzyskać, należy 
złożyć kopie następujących 
dokumentów:
1)  certyfikatu EKMT zgod-

ności potwierdzającego 
spełnienie przez:
 pojazd wymogów tech-

nicznych i bezpieczeń-
stwa dla pojazdu sil-
nikowego „EURO III 
bezpieczny”, „EURO IV 
bezpieczny” lub „EURO 
V bezpieczny”, albo 

 pojazd wymogów tech-
nicznych i bezpieczeń-
stwa dla pojazdu sil-
nikowego „EURO IV 
bezpieczny”, „EURO V 
bezpieczny”, „EEV bez-
pieczny” lub „EURO VI 
bezpieczny”, albo 

 przyczepę wymogów tech-
nicznych i bezpieczeństwa;

2)  zaświadczenia o pozytyw-
nym wyniku badania tech-
nicznego pojazdu;

3)  krajowego dokumentu 
stwierdzającego dopusz-
czenie pojazdu do ruchu;

4)  dowodu uiszczenia opłaty 
za wydanie certyfikatu.
Wzór zaświadczenia moż-

na znaleźć w załączniku nr 1 
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do rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie cer-
tyfikatów potwierdzających 
spełnienie przez pojazd od-
powiednich wymogów bez-
pieczeństwa lub warunków 
dopuszczenia do ruchu.

Osoby posiadające certyfikaty 
bezpieczeństwa wydane przed 
zmianą przepisów mogą być 
spokojne − nie będzie trzeba ich 
wymieniać. Dokumenty te zacho-
wają ważność w zakresie i przez 
okres, na który zostały wydane. 

Podstawa prawna:
 rozporządzenie ministra in-

frastruktury i rozwoju z 18 
grudnia 2013 r. w sprawie 
certyfikatów potwierdza-
jących spełnienie przez 
pojazd odpowiednich wy-
mogów bezpieczeństwa lub 
warunków dopuszczenia do 
ruchu (Dz.U. poz. 1679).

Anna Kolasa
 specjalista z zakresu 

transportu drogowego

INSPEKTORZY ITD TYLKO W NOWYCH 
MUNDURACH

Inspektorzy ITD muszą chodzić tylko w nowym umun-
durowaniu. Jednak nieregulaminowy strój nie unieważnia 
kontroli.

Inspektorzy ITD przepro-
wadzają kontrole już od ponad 
11 lat. W tym czasie ich umun-
durowanie było kilkakrotnie 
uzupełniane o nowe elementy, 
jednak dotychczasowe mogły 
być przez nich nadal używane. 
W konsekwencji można było 
spotkać na drodze inspekto-
rów ubranych w bardzo różne 
mundury. 

Od 1 stycznia 2014 r. ta 
różnorodność została zlikwi-
dowana. Inspektorzy nie mogą 
już używać takich składników 
umundurowania, jak:
 krótkiej marynarki do pasa, 

zwanej bluzą służbową – za-
stąpiła ją klasyczna mary-
narka z pagonami,
 koszuli bez pagonów z dys-

tynkcjami nad lewą kiesze-
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nią – zastąpiła ją koszula 
z pagonami,
 jasnozielonej koszulki typu 

„polo” – zastąpiła ją ciem-
nozielona koszulka „polo”,
 krawata wiązanego trady-

cyjnie – zastąpił go krawat 
mocowany na zaczep,
 swetra bez pagonów – za-

stąpił go sweter z pagonami.
Gdy spotkamy na swojej 

drodze ubranego nieregulami-
nowo inspektora, to unieważnia 
to kontrolę. Ponadto taki ubiór 
daje przewoźnikowi prawo za-
wiadomienia o tym wojewódz-
kiego inspektora transportu 

drogowego i domagania się wy-
ciągnięcia konsekwencji wobec 
inspektora.

Podstawa prawna:
 § 8 ust. 2 rozporządzenia mi-

nistra transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej 
z 31 lipca 2012 r. w sprawie 
umundurowania Inspek-
cji Transportu Drogowego 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 920).

Marcin Radomski
 praktyk specjalizujący się 

w przepisach transportowych, 
trener i szkoleniowiec

PODWYŻKA OPŁAT DROGOWYCH W AUSTRII

W Austrii od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe stawki 
opłat drogowych.

Grupa taryfowa
Kategoria

2
2 osie

Kategoria
3

3 osie

Kategoria
4+

4 i więcej osi
 A EURO − klasy emisji 
EURO VI  0,162  0,2268   0,3402

 B EURO − klasy emisji 
EURO EEV  0,167  0,2338   0,3507

 C EURO − klasy emisji 
EURO IV + V  0,185  0,2590  0,3885

 D EURO − klasy emisji 
EURO 0 do III  0,208  0,2912  0,4368

Taryfy w EUR za 1 km, bez. 20% VAT
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Grupa 
taryfowa

 Odcinek 
płatny Km

 Kategoria
2

2 osie

Kategoria
3

3 osie

Kategoria
4+

4 i więcej 
osi

A 9 Pyhrn 
Bosruck

Spital/Pyhrn 
– Ardning

10

A EURO – Klasy emisji 
EURO VI

4,20 5,88 8,82

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

4,33 6,06 9,09

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV u. V

4,79 6,71 10,06

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 bis III

5,38 7,53 11,30

A 9 Pyhrn 
Gleinalm

Kn. St. Michael 
– Übelbach

25

 A EURO – Klasy emisji 
EURO VI

9,95 13,93 20,90

 B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

10,27 14,38 21,57

 C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V

11,35 15,89 23,84

 D EURO-Klasy emisji 
EURO 0 do III

12,76 17,86 26,80

 A 10 Tau-
ern

 Flachau 
– Rennweg

47

 A EURO – Klasy emisji 
EURO VI

14,24 19,94 29,90

 B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

14,71 20,59 30,89

 C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V

16,25 22,75 34,13

 D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III

18,27 25,58 38,37
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Grupa 
taryfowa

 Odcinek 
płatny Km

 Kategoria
2

2 osie

Kategoria
3

3 osie

Kategoria
4+

4 i więcej 
osi

 A 11 Ka-
rawanken

 St. Jakob/
Rosental -Tun-
nel, Südportal

10

A EURO – Klasy emisji 
EURO V

9,41 13,17 19,76

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

9,72 13,61 20,41

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V

10,74 15,04 22,55

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III

12,07 16,90 25,35

 A 13 
Brenner **

 Innsbruck 
Amras 
– Brenner

35

A EURO – Klasy emisji 
EURO VI 
taryfa nocna

24,59 34,43 51,64
103,28

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV 
taryfa nocna

25,39 35,55 53,32
106,64

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V 
taryfa nocna

28,07 39,30 58,95
117,90

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III 
taryfa nocna

31,54 44,16 66,23
132,46

 A 13 
Brenner **

 Innsbruck 
Wilten 
– Brenner

34

A EURO – Klasy emisji 
EURO VI  
taryfa nocna

23,86 33,40 50,11
100,22
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Grupa 
taryfowa

 Odcinek 
płatny Km

 Kategoria
2

2 osie

Kategoria
3

3 osie

Kategoria
4+

4 i więcej 
osi

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV taryfa nocna

24,63 34,48 51,72
103,44

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V taryfa nocna

27,23 38,12 57,18
114,36

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III 
taryfa nocna

30,60 42,84 64,26
128,52

 S 16 
Arlberg

 St. Anton/
Arlberg – Lan-
gen/Arlberg

16

A EURO – Klasy emisji 
EURO VI

9,10 12,74 19,11

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

9,40 13,16 19,74

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V

10,38 14,53 21,80

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III

21,80 16,34 24,51

A 12 
Unterin-
ntal

Granica 
Kiefersfelden 
– Innsbruck 
Amras

74,8

A EURO – Klasy emisji 
EURO VI

13,94 19,52 29,26

B EURO – Klasy emisji 
EURO EEV

14,36 20,10 30,16

C EURO – Klasy emisji 
EURO IV + V

15,89 22,29 33,42

D EURO – Klasy emisji 
EURO 0 do III

17,87 25,06 37,59

 Taryfy w EUR za 1 km, bez. 20% VAT
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Pojazdy o DMC powyżej 
3,5 t zostały zaszeregowane 
w zależności od liczby osi do 
jednej z  czterech kategorii, 
a w zależności od zapisanej 
w GO-Box klasy emisji EURO 
do jednej z czterech grup tary-
fowych (A, B, C, D).

Zmieniły się również staw-
ki na specjalnych odcinkach 
autostrad A9, A10, A11, A12, 
A13 oraz S16. 

Samochody osobowe i po-
jazdy o DMC do 3,5 t także 
muszą zapłacić za przejazd 
autostradami i drogami szyb-
kiego ruchu. Opłata jest po-
bierana przez rozprowadzenie 
tzw. winietki, czyli naklejki, 
którą umieszcza się na przed-
niej szybie na środku u góry 
albo z lewej strony. Można je 
kupić w oddziałach Polskie-
go Związku Motorowego lub 
na przygranicznych stacjach 
benzynowych. 

Ceny winiet od 1 stycznia 
2014 r.:

 winieta roczna − 82,70 euro 
(droższa o 2,10 euro),
 winieta 2-miesięczna – 24,80 

euro (droższa o 0,60 euro),
 winieta 10-dniowa – 8,50 

euro (droższa o 0,20 euro).
Roczna winieta uprawnia 

do poruszania się płatnymi od-
cinkami dróg przez 14 mies., od 
1 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 
2015 r., 2-miesięczna przez dwa 
kolejne miesiące kalendarzowe, 
a 10-dniowa – od godziny 0.00 
dnia wystawienia do godziny 
24.00 dziewiątego dnia.

Za brak winiety właściciel 
samochodu osobowego zapłaci 
mandat w wysokości 120 euro. 
Pozostałym grozi kara admi-
nistracyjna. 

Źródło: ZMPD, go-maut, 
skionline.pl

Izabela Kunowska
 specjalista z zakresu 

transportu drogowego
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ROCZNE OGRANICZENIE PODSTAWY 
WYMIARU SKŁADEK WYŻSZE

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 roku wynosi 
112.380 zł. 

Natomiast przyjęta do jej 
ustalenia kwota przeciętnego 
wynagrodzenia wynosi 3.746 zł.
Taką wiadomość podał mini-
ster pracy i polityki społecznej. 
W 2013 roku limit ten wynosił 
111.390 zł.

Roczna podstawa wymia-
ru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i  rentowe w  da-
nym roku kalendarzowym nie 
może być wyższa od kwoty 
odpowiadającej 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej na 
dany rok, określonego w usta-
wie budżetowej.

Jeżeli przychód osiągnię-
ty przez osobę ubezpieczoną 
przekroczył kwotę rocznego 
ograniczenia podstawy wy-
miaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, 
płatnik powinien przestać 
odprowadzać składki na te 
ubezpieczenia od momentu 

przekroczenia. W dalszym cią-
gu powinien natomiast odpro-
wadzać składki na ubezpiecze-
nia chorobowe i wypadkowe.

Podstawa prawna:
 art. 19 ust. 10 ustawy z 13 

października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 ze zm.),
 obwieszczenie ministra 

pracy i polityki społecznej 
z 13 grudnia 2013 r. w spra-
wie kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w roku 
2014 oraz przyjętej do jej 
ustalenia kwoty prognozo-
wanego przeciętnego wy-
nagrodzenia (M.P. z 2013 r. 
poz. 1028).

Marcin Dawidziuk
 specjalista z zakresu 

ubezpieczeń
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WZRÓSŁ DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej dostaną 
większy dodatek do wynagrodzenia.

Dodatek nocny w wysokości 
20% stawki godzinowej wynika-
jącej z minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (od 1 stycznia 
2014 r. – 1.680 zł) przysługuje 
pracownikowi za każdą godzinę 
pracy w porze nocnej. Pora noc-
na obejmuje 8 godzin pomiędzy 
21.00 a 7.00. O tym, które 8 godzin 

to pora nocna, w danym zakładzie 
decyduje pracodawca w regula-
minie pracy lub układzie zbioro-
wym pracy. Jeśli pracodawca nie 
jest zobowiązany do wydawania 
regulaminu pracy i nie jest objęty 
układem zbiorowym pracy, okre-
śla porę nocną w pisemnej infor-
macji o warunkach zatrudnienia.

Miesiąc Kwota dodatku 
za 1 godz.

Wzór obliczenia dla 
podstawowego czasu pracy

Styczeń 2 zł (1.680 zł : 168 godzin) × 20%
Luty 2,10 zł (1.680 zł : 160 godzin) × 20%
Marzec 2 zł (1.680 zł : 168 godzin) × 20%
Kwiecień 2 zł (1.680 zł : 168 godzin) × 20%
Maj 2,10 zł (1.680 zł : 160 godzin) × 20%
Czerwiec 2,10 zł (1.680 zł : 160 godzin) × 20%
Lipiec 1,83 zł (1.680 zł : 184 godzin) × 20%
Sierpień 2,10 zł (1.680 zł : 160 godzin) × 20%
Wrzesień 1,91 zł (1.680 zł : 176 godzin) × 20%
Październik 1,83 zł (1.680 zł : 184 godzin) × 20%
Listopad 2,33 zł (1.680 zł : 144 godzin) × 20%
Grudzień 2 zł (1.680 zł : 168 godzin) × 20%

Podstawa prawna:
 art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 ze zm.).

Emilia Wawrzyszczuk
 specjalista z zakresu 

prawa pracy
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LIMIT PODSTAWY SKŁADKI CHOROBOWEJ 
JEST USTALANY ROCZNIE

Wysokość maksymalnej podstawy wymiaru składki na 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie jest już ustalana 
co kwartał.

Nowe rozwiązanie zakłada, 
że od stycznia 2014 roku pod-
stawa wymiaru składki osób, 
które podlegają dobrowolnie 
ubezpieczeniu chorobowemu, 
nie może przekraczać mie-
sięcznie 250% prognozowa-
nego przeciętnego wynagro-
dzenia. Jej wysokość będzie 
więc znana z  góry na cały 
rok. O kwocie ograniczenia 
tej podstawy będzie infor-
mował prezes ZUS w formie 
komunikatu, w ciągu 7 dni 
od dnia podania do wiado-
mości przez ministra pracy 
wysokości kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia.

Od wysokości podstawy 
wymiaru składek na ubez-
pieczenie chorobowe zależy 
wysokość świadczeń z  ty-
tułu choroby i  macierzyń-
stwa. Dotychczas podstawa 
wymiaru składki na ubez-

pieczenie chorobowe osób, 
które dobrowolnie podlegają 
temu ubezpieczeniu, nie mo-
gła przekroczyć miesięcznie 
250% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w po-
przednim kwartale. 

Podstawa prawna: 
 art. 20 ust. 3 ustawy z 13 

października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 ze zm.),
 art. 1 pkt 8 lit. a, art. 8 usta-

wy z 26 lipca 2013 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. nr 983).

Krzysztof Zieliński
 specjalista z zakresu 

ubezpieczeń społecznych
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