
USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZA OSOBY
PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W 2012 ROKU

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym złoży oświadczenie, iż 
nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, a także prawa do 
emerytury, czy renty, pracodawca może naliczać za nią składki na 
ubezpieczenia emerytalno – rentowe i składkę zdrowotną.

Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej w tym roku się nie zmieniła i 
nadal rozliczana jest od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje 
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i wynosi 520 zł. Jest to 
składka miesięczna i niepodzielna, co oznacza, że nawet jeżeli urlop 
wychowawczy został udzielony przed upływem pełnego miesiąca, pracodawca 
nie może pomniejszyć tej kwoty.

Natomiast od tego roku, aby ustalić podstawę wymiaru składek emerytalno – 
rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, przyjmuje się 
te same zasady, co dla ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, lecz 
nie uwzględniając jego pomniejszenia o kwoty składek na ubezpieczenie 
społeczne finansowane przez pracownika. Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77 poz. 512 ze zm.), składki nalicza się od 
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, 
jednak nie wyższej niż 2049,60 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
obliczane jest poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez 
pracownika przez liczbę miesięcy, w których zostało uzyskane. Jeżeli 
pracownik skorzystał z prawa do urlopu wychowawczego przed upływem 12 
miesięcy zatrudnienia w danym zakładzie, wówczas przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie oblicza się tylko za okres pełnych miesięcy kalendarzowych 
przepracowanych u tego pracodawcy. Jeśli zaś pracownik przed pójściem na 
urlop wychowawczy nie przepracował pełnego miesiąca, do ustalenia wymiaru 
składki emerytalno – rentowej przyjmuje się kwotę wynagrodzenia, które 
osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Podstawa wymiaru składki emerytalno – rentowej dla osób przebywających na 
urlopie wychowawczym za okres od stycznia do marca bieżącego roku, 
niezależnie od zarobków wypłacanych za okres go poprzedzający, nie może być
większa niż 2049,60 zł, czyli 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
III kwartale 2011 r., w myśl komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (Monitor Polski z 2011 r. nr 103, 
poz. 1042).



Składki emerytalno – rentowe należy zmniejszyć w przypadku, gdy w danym 
miesiącu ubezpieczenia te trwały tylko przez jego część, bądź na skutek objęcia
tymi ubezpieczeniami, bądź ich ustaniem w tym miesiącu. Kwotę podstawy 
wymiaru składek zmniejsza się wówczas proporcjonalnie, dzieląc ją przez 
liczbę dni objętych w tym miesiącu ubezpieczeniem.
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