
Sytuacje szczególne przy zgłaszaniu chorobowego Co zrobić?

Pracownik nie zgłasza chorobowego osobiście, tylko robi to za pomocą smsa, maila albo partnera.

Pracownik zgłasza często chorobowe, ponieważ nie ma ochoty pracować, albo musi być w domu, 
ponieważ spodziewa się wizyty albo dziecko jest 
chore, itd.

Pracownik zgłasza chorobowe z powodu konfliktu 
w pracy.

Pracownik zgłasza chorobowe z powodu dolegliwości psychicznych albo bóli krzyża.

Pracownik jest niezdolny do pracy za sprawą  osób trzecich (n.p. wypadek).

Pracownik odmawia udzielenia informacji o  swoich możliwościach do pracy.

Pracownik daje do zrozumienia, że nie chce współpracować w związku z reintegracją.

Poinformuj go, że ma obowiązek zgłosić chorobowe osobiście 
chyba, że nie ma takiej możliwości, jak w przypadku pobytu w 
szpitalu.

Zwróć mu uwagę, że ma obowiązek pracować, ponieważ inaczej nie ma prawa do wypłaty. Wyjaśnij, że musi przyjść do 
pracy albo wziąć urlop. Sprawdź czy jest mowa o szczególnym 
urlopie, takim jak urlop w nagłych przypadkach  albo urlop opiekuńczy.

Zadbaj, żeby pracownik jeszcze tego samego dnia stawił się w pracy, aby o tym porozmawiać. Poinformuj go, że istnieją wątpliwości co do tego zgłoszenia chorobowego. Nadal twierdzi, że jest chory? Skonsultuj się natychmiast z casemanagerem. On/ona może wtedy podjąć kontakt z pracownikiem i sprawdzić czy jest potrzebna pilna wizyta  u lekarza medycyny pracy.

Poinformuj casemanagera. W ciągu trzech tygodni musi być sporządzona analiza problemu i plan działania oraz skierowanie do odpowiednich specjalistów.
Poinformuj casemanagera. On/ona może sprawdzić czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od osób trzecich (regres).

Poinformuj casemanagera. On/ona może wezwać pracownika 
na wizytę u lekarza medycyny pracy w celu oceny chorobowego.

Poinformuj natychmiast casemanagera. Wyjaśnij pracownikowi, 
że jest ustawowo zobowiązany, aby zrobić wszytsko w celu 
szybkiej reintegracji i, że inaczej nie otrzyma wypłaty.

Kolejna rozmowa z chorym pracownikiemDowiaduj się regularnie jak pracownik się czuje. Wykaż zainteresowanie. Miej cel przed oczami, mianowicie odpowiedni 
i szybki powrót do pracy. Dowiedz się czy wcześniej ustalone 
uzgodnienia zostały dotrzymane. Oceń czy pracownik nadal 
znajduje się w tej samej kategorii. Jeżeli jest on w stanie częściowo wykonywać swoją pracę (kat. 2), wtedy zadbaj, żeby 

pracownik stawił się w pracy. Nie może wykonywać swojej pracy, 
ale jest w stanie wykonywać inną funkcję (kat. 3)? Wyjaśnij jakie 
są dalsze kroki. Zawsze utrwal uzgodnienia na piśmie. 

Czy jest mowa o częstych zgłoszeniach chorobowych?
W momencie kiedy pracownik wróci do pracy, porozmawiaj z 
nim i powiedz szczerze, że zauważono, iż często jest nieobecny. 
Zapytaj co można zrobić, aby temu zapobiec, ale nie rób mu 
wyrzutów. Czy jest potrzebne przystosowanie stanowiska/charakteru pracy? Czy doświadcza utrudnień w pracy? Na koniec 

dnia oceń jak przebiegł dzień pracy.

Czy ktoś wrócił do pracy po długotrwałej absencji chorobowej?Opowiedz pracownikowi o ewentualnych zmianach, które w międzyczasie miały miejsce. Poproś go, aby w przypadku 
wystąpienia problemów, natychmiast się do ciebie zwrócił. Umów się, że po kilku dniach ocenicie, jak dana osoba daje sobie radę w pracy.

Casemanager chętnie Państwu pomożeCzy mają Państwo pytania albo wątpliwości? Naradźcie się z casemanagerem. On/ona zna wszystkie prawa i obowiązki 
Państwa firmy i pracownika. Wspólnym celem jest skrócenie 
okresu chorbowego i umożliwienie szybkiej reintegracji. Leży to w interesie firmy, ale również w interesie samego pracownika!

** Wszystkie miejsca, gdzie użyto wyrażeń pracownik/on/jemu,  
 można odczytać również jako pracowniczka/ona/jej.

Rola tego Drogowskazu
W przypadku, kiedy pracownik zgłosi chorobowe, 

jest ważnym, aby jak najszybciej stwierdzić powagę 
sytuacji. Czy chodzi o krótko- czy długotrwałą 

absencję chorobową, czy jest potrzebne 
przystosowanie stanowiska/charakteru pracy, czy jest 
potrzebna interwencja ekspertów? Ważnym jest, aby 

nie skupiać się na chorobie, tylko na możliwościach 
do pracy jakie pracownik posiada.Ten Drogowskaz 

Możliwości ma w tym pomóc.

W celu określenia sytuacji, wyróżniamy pięć kategorii:

1. Pracownik może wykonywać swoją pracę, ale zachorował 

 na krótki okres czasu.

2. Pracownik może wykonywać swoją pracę, ale potrzebne 

 jest przystosowanie stanowiska/charakteru pracy.

3. Pracownik nie może wykonywać swojej pracy, ale może 

 wykonywać (ze wsparciem) inną funkcję.

4. Pracownik będzie przypuszczalnie chory przez dłuższy 

 okres czasu i nie ma możliwości pracy.

5. W tym momencie ocena sytuacji nie jest możliwa.

Pracownik dzwoni i zgłasza chorobowe Dokonaj oceny możliwości

Pracownik dzwoni i zgłasza chorobowe 
Pracownik dzwoni w nieodpowiednim momencie? Powiedz mu, 

że oddzwonisz jeszcze tego samego dnia!

Okaż zainteresowanie i zrozumienie, a także wysłuchaj z uwagą co 

się z pracownikiem dzieje. Zadaniem jest ocena powagi choroby i 

jakie możliwości do pracy dana osoba w tym momencie posiada. 

Osoba, która nie może przyjść do pracy, może jest w stanie 

wykonywać pracę w domu.

Pytania
• Jak się czujesz?

• W jaki sposób mogę ci pomóc, abyś wznowił pracę?

• Co jesteś w stanie robić? Możesz chodzić, jeździć, siedzieć, stać?

• Kiedy spodziewasz się wrócić do pracy?

• Czy masz zaległe zadania w pracy, które trzeba przejąć?

Zakończenie rozmowy
• Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia i zadzwonię za x dni,  

aby usłyszeć jak się czujesz.

• Albo: Niedługo do ciebie zadzawonię albo wstąpię na 

chwilę. Istnieje również możliwość, że zadzwoni do ciebie 

casemanager*. Pod jakim numerem telefonu jesteś dostępny? 

Masz również adres e-mailowy? (kontrola danych adresowych)

Wskazówki
• Nie przejmuj roli lekarza medycyny pracy!

• Wyjaśnij, że wspólnie szukacie możliwości jak najszybszego 

powrotu do pracy.

• Daj pracownikowi możliwość wypowiedzenia się i ujścia 

emocjom. Zachowaj spokój i nie wdawaj się w dyskusję. Jeżeli 

pracownik opowie przebieg choroby, nie wpisuj tego do akt.

• Powitaj serdecznie pracownika po powrocie do pracy.

Kategoria 1
Czy powód absencji  chorobowej jest jasny i czy jest 

on krótkotrwały? Zapytaj, kiedy pracownik spodziewa 

się powrócić do pracy i poinformuj, że w międzyczasie 

zadzwonisz, aby usłyszeć jak się czuje. Po tygodniu zawsze 

ponownie zadzwoń. Casemanager może zostać włączony 

od czwartego dnia choroby i doradzać w sprawie dalszych 

kroków. Kategoria 1 może trwać maksymalnie siedem dni.

Kategoria 2
Zadbaj, żeby pracownik stawił się w pracy i przywróć 

go częściowo do tych obowiązków, które jest w stanie 

wykonywać. Poinformuj, że go potrzebujesz i, że weźmiesz 

pod uwagę jego ograniczenia zdrowotne. Pracownik pozostaje 

częściowo na chorobowym, do momentu, kiedy będzie w 

stanie w 100% wykonywać swoją pracę.  

Kategoria 3
Wyjaśnij pracownikowi, że ma obowiązek wykonywać 

inną funkcję, jeżli istnieje taka możliwość. Poinformuj 

casemanagera: on/ona sprawdzi czy jest potrzebna diagnoza 

od lekarza medycyny pracy. Casemanager może również 

zlecić sprawdzenie możliwości przystosowania stanowiska/

charakteru pracy albo możliwości pracy w innej funkcji.  

Kategoria 4 i 5
Przekaż akta casemanagerowi. On/ona uzyska diagnozę 

od lekarza medycyny pracy i ustali, w jaki sposób będzie 

prowadzona reintegracja*. Jeżeli rentegracja nie jest możliwa, 

wtedy casemanager ustali czy przysługują prawa do zasiłku 

chorobowego.

* Casemanager – osoba, która w imieniu pracodawcy kieruje wszystkimi      
 procesami związanymi z chorobowym i niezdolnością do pracy.

* Reintegracja – wsparcie pracownika w powrocie do pracy
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Możliwości
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Hulp voor zieke 
Poolse werknemers
Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het 
belangrijkste herkomstland van immigranten. Inmiddels 
werken er zo’n 200.000 Polen voor kortere of langere  
tijd in Nederland. Poolse werknemers die ziek worden 
hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlandse 
werknemers. Maar hoe maakt u duidelijk wat er van hen 
verwacht wordt als u de taal niet goed spreekt? Dan  
kunnen Kasia Schoonheim-Stypulkowska of Alina Pielczyk  
u van dienst zijn.

werk doen of een tijdje minder uren werken. Dat  

is een onbekende wereld voor Poolse werknemers: 

zij denken ‘ziek is ziek’. 

Is de werkgever niet goed bekend met de Poolse 

taal, dan is dat lastig om uit te leggen en dan kom ik 

in beeld. Ik kan om te beginnen een inschatting van 

de situatie maken: Gaat het om een griepje, speelt 

er een arbeidsconflict, is er sprake van psychische 

klachten of rugklachten? Als geboren Poolse ken  

ik de taal, maar ook de cultuur en de regels die ze 

gewend zijn. Dus dat praat een stuk makkelijker.  

Ik kan dan helpen zo snel mogelijk voor de juiste 

begeleiding en een snelle re-integratie te zorgen.”

VeReFi mogelijkhedenwijzer
Leest en spreekt u als werkgever wel Pools? Dan is 

de Poolse VeReFi Mogelijkhedenwijzer wellicht iets 

voor u. Deze wijzer helpt een inschatting te maken 

van de situatie en een verzuimgesprek te voeren met 

de werknemer. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Kasia: 

(055) 843 5410 of Alina: (0488) 453 711.

Als een Poolse werknemer ziek wordt, is er een 

aantal problemen:
• Ze kennen de regels in Nederland niet en weten 

niet welke rechten en vooral welke plichten ze 

hebben.
• De taal is een probleem: vaak is het lastig 

communiceren met iemand die geen of beperkt 

Nederlands of Engels spreekt.
• Ze weten niet hoe en waar ze zich moeten 

ziekmelden en betermelden.

Kasia werkt sinds kort voor CS Opleidingen. Zij is 

tolk/vertaalster en casemanager Regie op Verzuim 

en kent dus als geen ander de verschillen tussen de 

Nederlandse en Poolse gang van zaken bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid. Zij vertelt: “In Polen ga je 

als je ziek bent naar de huisarts. Die schrijft dan een 

briefje, dat je zolang ziek bent gemeld. Dat levert de 

werknemer dan bij de werkgever in en dat is dat. Er 

wordt hem op het hart gedrukt vooral lekker uit te 

zieken. De werkgever betaalt de eerste 33 dagen, 

daarna valt de werknemer onder het ziekenfonds. 

Dan komt wel een verzekeringsarts van de ZUS 

langs, het Poolse UWV, om te controleren of je 

inderdaad recht hebt op een uitkering.

Polen denken: ziek is ziek
In Nederland is het natuurlijk heel anders. Hier 

moet de werkgever twee jaar doorbetalen en  

wordt er veel meer gekeken naar wat je dan nog  

wel kunt. Misschien kan de werknemer ander  

Kasia Schoonheim-
Stypulkowska


