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>> praca w niedziele i święta, dni wolne od pracy

1.  Do której godziny pracownicy zatrudnieni 
w handlu mogą pracować w święta

PROBLEM  Praca w naszych sklepach odbywa się przez 24 godziny na dobę. 
Pracownicy pracują w systemie równoważnym czasu pracy na 2 zmiany. Czy 
w związku z zakazem pracy w święta w placówkach handlowych pracownicy 
mogą pracować od godz. 18.00 w piątek 2 maja do godz. 6.00 rano w sobotę 
3 maja? 

RADA  Jeżeli nie określono u Państwa innych godzin pracy w święto niż te, 
które są zawarte w Kodeksie pracy, to pracownicy mogą wykonywać pra-
cę maksymalnie do godz. 6.00 w święto 3 maja br. Za pracę w święto uwa-
ża się bowiem pracę wykonywaną między godz. 6.00  w dniu świątecznym 
a godz. 6.00 przypadającą następnego dnia. 

UZASADNIENIE  Pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych nie mogą wykonywać 
pracy w święta (art. 1519a § 1 Kodeksu pracy). 

Zakaz pracy w święta dotyczy pracy od godz. 6.00 w dniu świątecznym do godz. 6.00 na-
stępnego dnia. Przepisy bowiem ustalają, że w takich godzinach praca odbywa się w świę-
ta (art. 1519 § 2 Kodeksu pracy). Zatem mogą Państwo ustalić pracownikom pracującym na 
nocnej zmianie w przypadku braku odmiennych regulacji w przepisach wewnątrzzakłado-
wych, że rozpoczną wykonywanie pracy 2 maja o godz. 18.00 i zakończą ją w święto 3 maja 
o godz. 6.00. 

Pracodawca może ustalić również inne godziny niż kodeksowe, które będą wyznaczały 
granice pracy w święto. Ustalenia te powinny być zawarte w układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie pracy. Jeżeli w firmie nie ma tych dokumentów wewnątrzzakładowych, pra-
codawca może jednostronnie ustalić, np. w drodze zarządzenia, kiedy w firmie trwa praca 
w godzinach świątecznych. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że dla pracowników biurowych pracą w nie-
dzielę lub święto jest praca wykonywana od godz. 0.00 w niedzielę lub święto do godz. 
24.00 tego samego dnia w niedzielę lub święto. Natomiast dla pracowników zatrudnio-
nych w magazynie pracą wykonywaną w niedzielę lub w święto jest praca od godz. 8.00 
w niedzielę lub w dniu świątecznym do godz. 8.00 następnego dnia. Takie dokonanie 
ustaleń jest prawidłowe. Granice czasowe niedzieli i świąt nie muszą być takie same dla 
wszystkich pracowników danego zakładu. 

Zakaz pracy w handlu w święta dotyczy tylko świąt wymienionych w ustawie o dniach 
wolnych od pracy. 
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Święta wolne od pracy w 2014 r.

 ■ 1 stycznia – Nowy Rok, 
 ■ 6 stycznia – święto Trzech Króli 
 ■ 20 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiejnocy, 
 ■ 21 kwietnia – drugi dzień Wielkiejnocy, 
 ■ 1 maja – święto pracy, 
 ■ 3 maja – Narodowe Święto Niepodległości, 
 ■ 8 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
 ■ 19 czerwca – dzień Bożego Ciała, 
 ■ 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
 ■ 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
 ■ 11 listopada – narodowe święto, 
 ■ 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
 ■ 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 

Przy planowaniu pracy muszą Państwo pamiętać, że również następnego dnia po świę-
cie 3 maja, tj. 4 maja nie można wyznaczyć pracownikom pracy przed godz. 6.00, chyba że 
inaczej została określona w zakładzie pora wykonywania pracy w święto. 

W ewidencji czasu pracy pracę wykonywaną od godz. 18.00 2 maja do godz. 6.00 w świę-
to 3 maja należy odnotować jako pracę wykonywaną 2 maja.

ff4e4a6e-177a-4e75-a2a4-5724e925b2ef

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 1519, art. 1519a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 208 

 ● art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 224, poz. 1459 

Marek Skałkowski –  specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA 
prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad praw-
nych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

CZYTAJ TAKŻE

Jak zatrudnić pracownika od 1 maja i rozliczyć jego czas pracy – MPPiU nr 8/2014; do-
stępny na www.inforfk.pl

 >> wymiar czasu pracy, czas pracy, zakład opieki zdrowotnej

2.   Jak przygotować się do zmian dotyczących 
norm czasu pracy pracowników medycznych, 
które nastąpią od 2 lipca 2014 r.

PROBLEM  Zatrudniamy pracowników radiologii oraz fizykoterapii. Od 2 
lipca br. zmieni się ich dobowa norma czasu pracy z 5 godzin na 7 godzin 
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i 35 minut. Czy obowiązek przejścia na wyższą normę czasu pracy wynika 
z samego zapisu w ustawie o działalności leczniczej, czy konieczne jest pod-
jęcie dodatkowych działań, np. zmiana regulaminu pracy oraz wręczenie 
wypowiedzeń zmieniających? Czy pracodawca ma prawo zmienić regulamin 
bez zgody związków zawodowych, jeżeli nowe normy czasu pracy zostały 
narzucone przez ustawę? 

RADA  Jeżeli w regulaminie pracy mają Państwo określone normy czasu pra-
cy pracowników radiologii i fizykoterapii, to trzeba zmienić regulamin pracy 
w tym zakresie. Do jego zmiany konieczna będzie zgoda związków zawodo-
wych. Pracownikom, którzy mają normy czasu pracy określone w umowie 
o pracę, trzeba wręczyć wypowiedzenia zmieniające. 

UZASADNIENIE  Jedynie do 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych: 
radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub lecz-
niczych źródła promieniowania jonizującego, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cyto-
patologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów nie może przekraczać 5 godzin 
na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyję-
tym okresie rozliczeniowym (art. 214 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Od 2 lipca 2014 r. 
zaczną obowiązywać tych pracowników standardowe normy czasu pracy, przewidziane dla 
pracowników podmiotów leczniczych (głównie wykonujących zawód medyczny), tj. 7 godzin 
35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygo-
dniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej).

Postępowanie pracodawcy w zakresie wprowadzenia nowych norm czasu pracy zależy od 
tego, jak do tej pory były one uregulowane w danym zakładzie pracy. Jeżeli w obowiązującym 
u Państwa regulaminie pracy dla pracowników radiologii i fizykoterapii były zawarte normy 
czasu pracy nieprzekraczające 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w prze-
ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, to aby mogli Państwo 
zastosować „dłuższy czas pracy”, należy dokonać odpowiednich zmian w regulaminie pracy. 

Jeżeli zatem pracodawca chce stosować nowe normy czasu pracy, musi zmienić zapi-
sy w regulaminie pracy. Zmiany w regulaminie pracy muszą zostać uzgodnione z zakłado-
wą organizacją związkową (art. 1042 Kodeksu pracy). Jedynie w razie nieuzgodnienia treści 
regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, 
a także w przypadku gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związko-
wa, regulamin pracy ustala sam pracodawca. Także w sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa 
kilka zakładowych organizacji związkowych i nie przedstawią one w ciągu 30 dni wspólne-
go stanowiska w sprawie zmiany regulaminu pracy, pracodawca może dokonać jego zmia-
ny samodzielnie. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że nowe normy czasu pracy zostały 
wprowadzone przez ustawę o działalności leczniczej. 

Jeżeli u pracodawcy 5-godzinny czas pracy był uregulowany zarówno w regulaminie 
pracy, jak i w umowach o pracę, to oprócz odpowiednich zmian w regulaminie pracodaw-
ca ma obowiązek wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające przy zachowaniu 
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obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia (art. 42 Kodeksu pracy). W przypad-
ku pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i pracujących w zakładzie pracy co 
najmniej 3 lata wypowiedzenia zmieniające należało wręczyć do 31 marca 2014 r., gdyż 
tych pracowników obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku krótszych 
okresów wypowiedzenia pracodawcy mają jeszcze czas na ich wręczenie, w zależności 
od długości okresów wypowiedzenia pracowników. 

PRZYKŁAD
Pracownika radiologii obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. W umowie ma 
ustalone, że obowiązuje go 5-godzinna norma czasu pracy i przeciętnie 25-godzinna 
tygodniowa norma czasu pracy. W takim przypadku, aby pracownik mógł pracować 
w wydłużonych normach czasu pracy, trzeba mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające 
najpóźniej w maju br. 

Wymiar czasu pracy wynoszący 7 godzin 35 minut ma obowiązywać od 2 lipca br. Gdyby zatem 
pracodawca wręczył 3-miesięczne wypowiedzenie w marcu albo 1-miesięczne w maju, zmiana 
norm czasu pracy obowiązywałaby od 1 lipca br. W związku z tym pracodawca powinien wska-
zać w wypowiedzeniu, że zmiany wejdą w życie 2 lipca br. Naliczając wymiar czasu pracy w lip-
cu br., za 1 lipca pracodawca musi przyjąć normę wynoszącą 5 godzin na dobę, a za pozostałe 
30 dni lipca – podstawowe normy czasu pracy dla podmiotów leczniczych, tj. 7 godzin 35 minut.

Zmiana norm czasu pracy może być dokonana również w formie porozumienia zmienia-
jącego. Wówczas nie trzeba zachowywać wymaganego okresu wypowiedzenia, tylko strony 
same ustalają termin wprowadzenia zmian.

Wręczenie wypowiedzenia zmieniającego bez uprzedniej zmiany norm czasu pracy w re-
gulaminie pracy jest niedopuszczalne, gdyż postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej 
korzystne niż postanowienia regulaminowe (art. 18 Kodeksu pracy). W tej sytuacji postano-
wienia zawarte w umowie o pracę stałyby się nieważne, a ich miejsce zajęłyby odpowiednie 
zapisy zawarte w regulaminie pracy.

Pracownikom, którzy nie mają zapisów dotyczących norm czasu pracy w regulaminie ani 
w umowach o pracę, po zmianie przepisów od 2 lipca 2014 r. trzeba jedynie zaktualizować 
informację o warunkach zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy najpóźniej w terminie 
1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 93 ust. 1, art. 214 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 24

 ● art. 18, art. 29 § 32, art. 42, art. 1042 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

 ● art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. z 2014 r., poz. 167

49b0fa90-e7f5-42fa-8b17-23f77638057f

Karolina Król-Komarnicka –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim 
doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych
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>>  dzień wolny, rekompensata za godziny nadliczbowe

3.  Jakie wynagrodzenie przysługuje za pracę 
w dniu wolnym udzielonym za święto 
przypadające w sobotę

PROBLEM  Wiemy, że za 3 maja, który w 2014 r. wypada w sobotę, musimy 
udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Jakie wynagrodzenie po-
winniśmy wypłacić w przypadku, gdyby udzielenie tego dnia nie było możliwe? 

RADA  Jeżeli udzielenie dnia wolnego będzie niemożliwe, to powinni Państwo 
wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie z dodatkiem 100% za każ-
dą godzinę pracy w takim dniu wolnym.

UZASADNIENIE  Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi wykonującemu pracę od ponie-
działku do piątku w obowiązującym firmę okresie rozliczeniowym czasu pracy dodatkowego 
dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, powinien odpowiednio zrekompensować 
ten czas. W takim przypadku dojdzie bowiem do przekroczenia normy średniotygodniowej. 

PRZYKŁAD 
Anna J. pracuje w firmie marketingowej, która przygotowuje pilny projekt dla prestiżowe-
go klienta. Projekt ma zostać oddany do 10 czerwca 2014 r. Pracownica pracuje zwykle od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i otrzymuje miesięcznie stałe wyna-
grodzenie 2000 zł oraz stałą premię 400 zł. W firmie, w której pracuje Anna J., obowiązuje 
1-miesięczny okres rozliczeniowy. W związku ze spiętrzeniem prac nad projektem Anna J. 
nie będzie mogła wziąć wolnego dnia w zamian za 3 maja br. w maju, ale poprosiła praco-
dawcę o wolne 20 czerwca 2014 r. Pracodawca nie może udzielić Annie J. dnia wolnego 
za 3 maja br. w czerwcu, ponieważ w firmie obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy 
odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu. Zatem Anna J. nabędzie prawo do dodatko-
wego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia 
normy średniotygodniowej, obliczone w następujący sposób: 
 ■ 2000 zł : 160 godz. (wymiar czasu pracy w maju 2014 r.) = 12,50 zł,
 ■ 12,50 zł x 8 godz. = 100 zł (normalne wynagrodzenie za sobotę),
 ■ (2000 zł + 400) zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w maju 2014 r.) = 15 zł,
 ■ 15 zł x 8 godz. x 100% = 120 zł (dodatek za pracę nadliczbową wynikającą z przekro-
czenia średniotygodniowego).

Wynagrodzenie za maj wyniesie łącznie 2520 zł. 

W tym roku po raz pierwszy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 
2012 r. (K 27/11 – Dz.U. z 2012 r., poz. 1110) pracownicy będą mogli skorzystać z prawa 
do dnia wolnego w zamian za święto, które wypadnie w dzień wolny od pracy inny niż nie-
dziela z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Najczęściej takim dniem wolnym jest sobota, 
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która dla większości pracowników pracujących od poniedziałku do piątku jest dniem wol-
nym od pracy.

Mimo że zasada ta zaczęła obowiązywać w 2013 r., to dotychczas nie miała zastosowa-
nia. Żadne bowiem święto w 2013 r. nie wypadało w sobotę ani w inny dzień wolny niebędący 
niedzielą. W 2014 r. w sobotę przypadają 2 święta, które obniżają wymiar godzin do przepra-
cowania, tj. 3 maja i 1 listopada. W tej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć pracownikom 
inne dni wolne w tym samym okresie rozliczeniowym. 

W przypadku pracowników, dla których sobota, w którą przypada święto, jest normalnym 
dniem pracy, co do zasady, pracodawca nie ma obowiązku udzielania innego dnia wolnego, 
ale również nie może nakazać im przyjścia w ten dzień do pracy. Jednak w każdym przy-
padku pracodawca powinien pamiętać o zasadzie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

PRZYKŁAD 
Antoni T. pracuje w sklepie odzieżowym od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 
do 19.00 i w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00. Dniem wolnym z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy jest dla pracownika poniedziałek. Pracownikowi zaplano-
wano do przepracowania w maju 160 godzin. Antoni T. zażądał od pracodawcy dodat-
kowego dnia wolnego 2 maja 2014 r. w zamian za święto 3 maja wypadające w sobotę. 
Roszczenie Antoniego T. o wolne za święto jest jednak bezzasadne, ponieważ sobota 
jest dla niego zwykłym dniem pracy. Ponadto w tym dniu sklep będzie nieczynny i jed-
nocześnie będzie to dla pracownika dzień wolny od pracy. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 130 § 2, art. 1511 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 208

58d34e7d-b24e-49d7-b0af-9053a4f20b76

Dorota Brzeszczak-Zagrodzka –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk 
z wieloletnim doświadczeniem

>> niezdolność do pracy, wypadek przy pracy, służby mundurowe, sędzia

4.  Sędziowie, prokuratorzy oraz służby 
mundurowe będą mieli prawo do 80% 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

Funkcjonariusze, żołnierze oraz sędziowie i prokuratorzy za czas niezdol-
ności do pracy nabędą prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%, a nie 
jak dotychczas w wysokości 100%. Odpowiedniemu zmniejszeniu będzie 
podlegać również dodatkowe uposażenie roczne lub nagroda roczna dla 
funkcjonariuszy. 
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Jeżeli niezdolność do pracy funkcjonariuszy, żołnierzy oraz sędziów i prokuratorów nie 
będzie miała związku ze służbą (oraz ciążą), lecz będzie spowodowana zwykłą chorobą, 
np. grypą lub opieką nad członkiem rodziny, nabędą oni prawo do wynagrodzenia (uposaże-
nia) w wysokości 80%. Wymienione grupy zawodowe nabędą prawo do 100% wynagrodzenia/
uposażenia za czas niezdolności do pracy w sytuacjach szczególnych, wynikających z nie-
zdolności do pracy, m.in. w związku z wypadkiem przy pracy.

 
Prawo do uposażenia (wynagrodzenia) w wysokości 100%

Sędziów 
i prokuratorów

Jeżeli nieobecność w pracy nastąpiła z powodu:
 ■ wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,
 ■ choroby przypadającej w okresie ciąży,
 ■ choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności,
 ■ choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyśl-

nego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności, stwierdzone-
go prawomocnym orzeczeniem,
 ■ poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów 

na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 
komórek, tkanek i narządów.

Funkcjonariuszy 
i żołnierzy

Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolnio-
ny od zajęć służbowych z powodu:
 ■ wypadku w związku z pełnieniem służby,
 ■ choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
 ■ wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
 ■ choroby przypadającej w czasie ciąży,
 ■ poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów 

na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 
komórek, tkanek i narządów,
 ■ oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służ-

by krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi
 ■ popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wy-

konywaniem czynności funkcjonariusza, stwierdzonego orzeczeniem wydanym 
przez uprawniony organ,
 ■ czynów o charakterze bohaterskim w niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem 

wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalno-
ści granic państwowych, życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy dla funkcjonariuszy i żołnierzy za jeden 
dzień niezdolności do pracy będzie wynosiło 1/30 uposażenia. Jako podstawa wymiaru ta-
kiego uposażenia będzie przyjmowane uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze 
stałym, przysługujące funkcjonariuszowi lub żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowi-
sku służbowym. 

PRZYKŁAD
Piotr N. jest funkcjonariuszem straży miejskiej i ma prawo do wynagrodzenia w wysoko-
ści 2282 zł wraz ze wszystkimi dodatkami. Funkcjonariusz przez 5 dni nie pełnił służby, 
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ponieważ sprawował opiekę na chorym 3-letnim synem. Za ten okres otrzyma uposaże-
nie w wysokości 304,30 zł (2282 zł : 30 x 80% x 5 dni). 

Natomiast podstawa wymiaru wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy dla sędziów 
i prokuratorów została ustalona jako 80% wynagrodzenia.

Skróceniu do 182 dni niezdolności do pracy ulegnie okres 12-miesięcznej ochrony przed 
zwolnieniem z pracy funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zaprzestali służby z powodu choro-
by. Natomiast sędziowie i prokuratorzy będą mogli pobierać uposażenie za czas niezdolno-
ści do pracy tak jak dotychczas przez okres roku.

Kontrola zwolnień lekarskich
Sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze i żołnierze będą musieli dostarczyć bezpośred-

niemu przełożonemu dokument potwierdzający niezdolność do pracy, tj. zaświadczenie le-
karskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię – w terminie 7 dni 
od dnia ich otrzymania.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują regulacji, które umożliwiałyby przepro-
wadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez funkcjonariuszy 
i żołnierzy. Są to jedyne grupy zawodowe, dla których nie stworzono zasad kontroli niezdol-
ności do pracy. Kontroli podlega wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników 
i zleceniobiorców – dokonuje jej płatnik (jeśli zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych) lub ZUS. 
Analogiczne zasady jak do pracowników mają zastosowanie w stosunku do sędziów (art. 94c 
Prawa o ustroju sądów powszechnych) i prokuratorów (art. 51b ustawy o prokuratorach).

Po zmianie ustawy służby mundurowe będą kontrolowane przez upoważnione osoby lub 
przełożonego funkcjonariusza. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich 
będzie polegać na ustaleniu, czy funkcjonariusz lub żołnierz w okresie orzeczonej niezdolno-
ści do służby oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
 ■  nie wykonuje pracy zarobkowej;
 ■  nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.

PRZYKŁAD 
Policjant zachorował na zapalenie oskrzeli i dostarczył zwolnienie lekarskie na 5 dni. 
W tym czasie prowadził szkolenie z zakresu samoobrony. Obecnie nie ma podstaw praw-
nych do skontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez 
policjanta. Po zmianie przepisów prawidłowość wykorzystywania zwolnienia będzie mógł 
przeprowadzić np. bezpośredni przełożony funkcjonariusza. Jeśli ustali on, że policjanta 
nie było w tym okresie w domu i że przez 5 dni prowadził szkolenie z zakresu samoobrony, 
a ustalenia te zostaną zapisane w protokole z kontroli, to na tej podstawie policjant zosta-
nie pozbawiony prawa do uposażenia za cały okres niezdolności do pracy.

Zmniejszenie uposażenia dla funkcjonariuszy za czas niezdolności do pracy spowoduje, że 
wszystkie zaoszczędzone środki zostaną przekazane na fundusz nagród i zapomóg. Z tego 
funduszu będą finansowane nagrody dla osób, które będą zastępować niezdolnych do pracy. 
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Zmiany w zasadach ustalania nagrody rocznej 
dla funkcjonariuszy

Funkcjonariuszom przysługuje nagroda roczna w wysokości nie wyższej niż wysokość 
jednomiesięcznego uposażenia. Jeśli funkcjonariusz pełnił służbę tylko przez część roku, 
nagrodę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy kalendarzo-
wych służby; przy czym okresy krótsze niż miesiąc sumuje się – przyjmując, że każde 30 dni 
służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

Po zmianie przepisów funkcjonariusze będą mieli prawo do nagrody rocznej w wysoko-
ści 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. 
Nagroda roczna będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz w danym roku kalendarzowym 
będzie pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych.

Okresy służby krótsze niż miesiąc kalendarzowy nadal będą podlegały sumowaniu, przyj-
mując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

Ustawy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni 
od ogłoszenia. 

430bc0e7-3407-459d-bc7f-de52ddd7597f

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1–10 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania tego nu-
meru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw

 ● art. 1–3 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym – w dniu oddania tego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na 
publikację w Dzienniku Ustaw

 ● art. 51b ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – j.t. Dz.U z 2011 r. Nr 270, poz. 1599; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1623

 ● art. 94c ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 427; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 31

Katarzyna Kalata –  doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prak-
tyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych

 >> zmiany prawa, bezrobotni, dotacja, instrumenty finansowe

5.  Nowe rodzaje pomocy dla pracodawców 
zatrudniających bezrobotnych 

Pracodawcy, którzy w najbliższym czasie planują zatrudnić osoby bezrobotne 
w wieku do 30 lat i po 50. roku życia, mogą skorzystać z nowych form wspar-
cia finansowego oferowanego przez starostę, w tym m.in. ze świadczenia 
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aktywizacyjnego, refundacji składek ZUS czy premii pieniężnej. Nowością jest 
też grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, który za każ-
dego skierowanego bezrobotnego może wynieść w 2014 r. nawet 10 000 zł. 

Pracodawcy będą mogli ponadto m.in. pozyskać dofinansowanie na zatrudnienie w ra-
mach prac interwencyjnych wszystkich bezrobotnych bez względu na to, czy osoby te znaj-
dują się w szczególnej sytuacji na runku pracy, czy nie. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
O dotację na zatrudnianie w formie telepracy może ubiegać się pracodawca decydujący 

się na zatrudnienie w tej formie:
 ■ bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno 

dziecko w wieku do 6 lat;
 ■ bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestra-

cją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
z powodu konieczności wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Grant przysługuje w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 
brutto (w 2014 r. do wysokości 10 080 zł) na utworzenie każdego miejsca pracy dla zatrud-
nionego bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, 
skierowanego z urzędu pracy. 

Dotacja będzie wypłacana na podstawie umowy zawartej ze starostą, w której pracodaw-
ca zobowiąże się zatrudniać skierowanego z urzędu pracy bezrobotnego rodzica lub bezro-
botnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, przez okres:
 ■ 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
 ■ 18 miesięcy – w razie zatrudnienia na pół etatu.

Jeżeli omawiany warunek nie zostanie spełniony, wówczas zakład pracy będzie musiał zwrócić 
otrzymane dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz 
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania. Natomiast w sytuacji wykorzystania 
przyznanych środków niezgodnie z umową lub ich niewykorzystania pracodawca będzie zobligo-
wany do zwrotu grantu w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Zwrot musi nastąpić w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (art. 60a ust. 4–5 ustawy o promocji zatrudnienia)

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
 ■ małżonka, rodzica i rodzeństwa pracodawcy,
 ■ dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy, jego małżonka lub rodzeństwa.

Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie aktywizacyjne jest przyznawane pracodawcy ze środków Funduszu Pracy 

za zatrudnienie na pełny etat skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego:
 ■ rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka;



I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!14

MONITOR PPiU nr 9(249) 1 maja 2014 r.

 ■ sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie ostatnich 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Okres i wysokość świadczenia aktywizacyjnego

Okres, przez jaki 
przysługuje świadczenie

Wysokość świadczenia

12 miesięcy 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skiero-
wanego bezrobotnego, przyjętego do pracy z gwarancją dalszego zatrud-
niania po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy

18 miesięcy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skiero-
wanego bezrobotnego, przyjętego do pracy z gwarancją dalszego zatrud-
niania po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej 9 miesięcy

Pracodawca będzie miał obowiązek zwrotu wszystkich uzyskanych świadczeń aktywiza-
cyjnych (wraz z odsetkami), jeśli:
 ■ rozwiąże umowę o pracę z przyjętą osobą bezrobotną w trakcie uzyskiwania świadczenia 

aktywizacyjnego lub 
 ■ nie wywiąże się z warunku utrzymania osoby bezrobotnej w zatrudnieniu przez okres 

odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po upływie okresu pobierania świadczenia 
aktywizacyjnego.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez cały okres uzyskiwania świadczenia oraz przez 
co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania w zatrudnieniu po upływie okresu pobiera-
nia świadczenia (czyli 3 lub 6 miesięcy), pracodawca musi zwrócić 50% otrzymanych środków. 

Odmowa przez pracodawcę przyjęcia innej osoby bezrobotnej będzie oznaczać koniecz-
ność zwrócenia opisanych wyżej świadczeń. Jeżeli urząd pracy nie ma możliwości skierowa-
nia odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca 
uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie przy zatrudnieniu osób do 30. roku życia

Refundacja składek ZUS 

Pracodawca może ubiegać się o refundację finansowanych przez niego składek na ubez-
pieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych w wieku do 30 lat, którzy po-
dejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Do skorzystania z tej możliwości niezbędne 
będzie zawarcie ze starostą odpowiedniej umowy określającej warunki refundacji. Ta forma 
wsparcia będzie przysługiwać maksymalnie przez okres do 12 miesięcy, w kwocie wskaza-
nej w umowie, nie wyższej jednak niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 
obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Pracodawca otrzyma refundację składek, jeżeli zgodzi się na zatrudnianie skierowanego 
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po okresie refundacji. Niewywiązanie się pracodawcy 
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z tego zobowiązania lub zwolnienie skierowanego z urzędu pracy pracownika w trakcie ko-
rzystania z refundacji będzie skutkować obowiązkiem zwrotu w całości uzyskanej dotacji 
wraz z odsetkami ustawowymi. 

Łagodniejsze skutki przewidziano dla podmiotów, które utrzymają zatrudnienie pracow-
nika przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu okresu refundacji. W takim przypadku 
pracodawca będzie musiał zwrócić połowę otrzymanych środków. 

Inną korzyścią z zawarcia umowy o pracę z osobą bezrobotną w wieku do 30 lat jest zwol-
nienie pracodawcy z obowiązku odprowadzania od wypłacanych jej należności składek na FP 
oraz FGŚP przez pierwsze 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

Grant w formie bonu 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje 
również dodatkowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi w wieku do 
30 lat na rynku pracy, takie jak: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnienio-
we oraz bony na zasiedlenie.

Przyznawany na wniosek bezrobotnego bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwa-
rancję refundacji (przez okres 12 miesięcy) części kosztów wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne (miesięcznie maksymalnie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w kwo-
cie należnej w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do tego zasiłku) w związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon. W ramach bonu praco-
dawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy i utrzymania 
zatrudnienia tej osoby przez 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. 

Dodatkowo pracodawca może skorzystać z bonu stażowego i przez 6 miesięcy otrzymywać 
premię w wysokości 1500 zł. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest zatrudnienie bez-
robotnego na okres 6 miesięcy i dodatkowo przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu wsparcia. 

Wsparcie bezrobotnych 50+
W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia przewidziano wpro-

wadzenie dofinansowania do ich wynagrodzenia. Będzie ono przysługiwało w kwocie określonej 
w umowie podpisanej ze starostą, nie wyższej jednak niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca może otrzymywać takie dofinansowanie przez okres:
 ■ 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukoń-

czyli 60 lat, 
 ■ 24 miesięcy – w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. 

W umowie ze starostą pracodawca będzie musiał zagwarantować zatrudnienie takiego 
bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu re-
fundacji, czyli odpowiednio przez 6 lub 12 miesięcy. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, 
pracodawca będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc w całości lub w części, tj. 50% uzy-
skanego wsparcia (wraz z odsetkami), jeżeli utrzymał zatrudnienie takiej osoby co najmniej 
przez 3 miesiące (bądź odpowiednio 6 miesięcy) po zakończeniu refundacji.
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Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Na podstawie nowych przepisów pracodawcy będą mogli ubiegać się o preferencyjnie 
oprocentowaną pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezro-
botnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Jej wysokość może wynieść maksymal-
nie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Okres spłaty pożyczki 
nie będzie mógł być dłuższy niż 3 lata. 

Prace interwencyjne i roboty publiczne dla wszystkich 
bezrobotnych
Po wejściu w życie nowych przepisów nastąpi odejście od generalnej zasady, że instru-

menty rynku pracy, takie jak np. prace interwencyjne, roboty publiczne czy przygotowanie 
zawodowe dorosłych adresowane są tylko do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Zmiany w przepisach umożliwią dopuszczenie tych form wsparcia 
dla wszystkich bezrobotnych, tak aby urząd pracy mógł je elastycznie stosować w celu op-
tymalnego dostosowania oferowanej formy pomocy do potrzeb konkretnej osoby.

Wszystkie omówione formy wsparcia dla pracodawców stanowią pomoc de minimis.

Zmiany w formach wsparcia dla pracodawców przed i po zmianie przepisów

Główne formy wspomagania pracodawców 
przed nowelizacją

Główne formy wspomagania pracodawców po 
nowelizacji

 ■ refundacja kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy,
 ■ jednorazowa refundacja składek na ubezpie-

czenia społeczne,
 ■ dofinansowania związane z pracami interwen-

cyjnymi i robotami publicznymi,
 ■ przygotowanie zawodowe dorosłych,
 ■ staże.

 ■ dotychczasowe formy wsparcia przewidziane 
w przepisach przed ich nowelizacją,
 ■ grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne,
 ■ instrumenty wspierające zatrudnienie osób 

poniżej 30. roku życia (refundacja składek na 
ubezpieczenia społeczne, zwolnienie z opła-
cania składek na FP i FGŚP, wsparcie przy-
znawane w ramach np. bonów stażowych i za-
trudnieniowych),
 ■ dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobot-

nych w wieku 50+,
 ■ Krajowy Fundusz Szkoleniowy i trójstronne 

umowy szkoleniowe,
 ■ pożyczka z FP na utworzenie miejsca pracy.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1 pkt 51, pkt 53, pkt 57, pkt 59, art. 10 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania tego numeru MPPiU do druku ustawa 
oczekiwała na podpis prezydenta

636eee65-f68e-4eef-af56-51452e4b073f

Mariusz Pigulski –  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Czy zakwaterowanie na koszt irmy pracowników 
wysłanych do pracy za granicę podlega oskładkowaniu
Wysyłamy pracownika do pracy za granicę. Zakwateruje-
my go na koszt naszej irmy. Czy koszt takiego kwaterunku 
należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne?
TAK. Zakwaterowanie pracownika za granicą na koszt pracodawcy 
należy uznać za świadczenie w naturze. Wartość pieniężną tego świad-
czenia pracodawca powinien zaliczyć do przychodów danego pracow-
nika ze stosunku pracy, a w konsekwencji uwzględnić w podstawie wy-
miaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Kiedy należy korygować raporty miesięczne 
za ubezpieczonych
W imiennym raporcie miesięcznym przekazywanym do 
ZUS za pracownika pomyliliśmy się i zaniżyliśmy podstawę 
wymiaru składek o niecałą złotówkę. Czy w związku z tym 
konieczna jest korekta takiego raportu?
NIE. Nie ma potrzeby korygowania danych podanych w imiennym ra-
porcie miesięcznym, jeśli różnica w podstawie wymiaru składek nie 
przekracza 2,20 zł. Trzeba jednak pamiętać, że zasady tej nie stosuje 
się, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Czy rozdzielenie obowiązków zwolnionego
pracownika na kilku pozostałych uzasadnia 
wypowiedzenie umowy o pracę
Chcemy zwolnić pracownika zatrudnionego na umowę o pra-
cę na czas nieokreślony z powodu likwidacji stanowiska pracy. 
Jego obowiązki mamy zamiar podzielić między trzech innych 
pracowników. Czy nie narazimy się w ten sposób na oskarże-
nie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione?
NIE. Pracodawca może w celu jak najbardziej racjonalnego wykonywania 
zadań zakładu pracy i optymalizacji kosztów jego działania zmniejszyć licz-
bę pracowników np. likwidując stanowisko pracy któregoś z nich. Praco-
dawca ma też prawo rozdzielić zadania zwolnionego pracownika na innych 
zatrudnionych.

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy
 ✔ Przerwa w systemie przerywanym nie jest wliczana do czasu pracy

Pracownicy mogą być zatrudniani w przerywanym systemie czasu pracy. W tym systemie 
występuje jedna, z góry zaplanowana przerwa, która może trwać nie dłużej niż 5 godzin. 
Przerwy tej nie wlicza się do czasu pracy. Powoduje to, że czas przerwy nie skutkuje 
obniżeniem wymiaru dobowego czasu pracy, a także wymiaru czasu pracy w ramach 
przyjętego okresu rozliczeniowego. Pracodawca może więc zaplanować pracownikowi 
poza przerwą godziny pracy mieszczące się w ramach norm czasu pracy, tj. 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy – zob. „Przerywany 
system czasu pracy – warunki wprowadzania i stosowania”, str. 36

 ✔ Prawidłowo ustalona wysokość ekwiwalentu za korzystanie 
z prywatnego Internetu do celów służbowych jest zwolniona z podatku
Pracownik, który przy wykonywaniu obowiązków służbowych wykorzystuje prywatny 
Internet, może otrzymać od pracodawcy nieopodatkowany ekwiwalent z tego tytułu. 
Ponieważ przepisy nie określają sposobu ustalenia takiego ekwiwalentu, pracodawca ma 
pewną swobodę w tym zakresie. Jednak w swoich obliczeniach musi uwzględnić m.in. 
faktyczne koszty, czas wykorzystywania Internetu i odpowiednio pomniejszać ekwiwa-
lent o dni nieobecności pracownika w pracy – zob. „Jak ustalić ekwiwalent za Internet 
dla telepracownika”, str. 54

 ✔ Nie zawsze członek rodziny przedsiębiorcy będzie osobą 
współpracującą 
Jeżeli płatnik zawrze umowę zlecenia z członkiem rodziny, to do ubezpieczeń społecz-
nych zgłosi taką osobę jako zleceniobiorcę, a nie jako osobą współpracującą, mimo że 
łączy ich prowadzenie wspólnego gospodarstwa – zob. „Czy zatrudnionego na umo-
wę zlecenia członka rodziny przedsiębiorcy należy traktować jak osobę współpracu-
jącą”, str. 61

 ✔ Nie należy wypłacać pracownikowi zasiłku ani wynagrodzenia 
chorobowego, jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione 
nieprawidłowo
Płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego (opiekuńczego) oraz 
wynagrodzenia chorobowego tylko na podstawie prawidłowo wystawionego zwolnie-
nia lekarskiego. Po otrzymaniu ZUS ZLA pracodawca musi dokonać formalnej kontro-
li, która polega na zbadaniu, czy zwolnienie nie zostało sfałszowane oraz czy jest pra-
widłowo wypełnione. Weryfikacja prawidłowości druku ZUS ZLA pozwala na uniknięcie 
wypłaty wynagrodzenia chorobowego w sytuacji, gdy zwolnienie nie jest podstawą do 
wypłaty świadczenia. – zob. „Weryfikacja prawidłowości zwolnienia lekarskiego przez 
płatnika”, str. 66

y
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 1–11.05.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 kwietnia 2014 r.

1 maja 2014 r.

1.1.  System elektronicznej wymiany danych w obszarze 
zabezpieczenia społecznego między państwami 
członkowskimi UE objął również Polskę

Od 1 maja 2004 r. Polska została włączona do systemu elektronicznej wymiany danych 
w obszarze zabezpieczenia społecznego między państwami członkowskimi Unii Europej-
skiej. Od tej daty polskie instytucje wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia spo-
łecznego powinny rozpocząć korzystanie z Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 
(EESSI), który polega na wysyłaniu i otrzymywaniu drogą elektroniczną standardowych 
dokumentów elektronicznych (SED) dotyczących osób migrujących zarobkowo w ob-
rębie UE. Elektronicznej wymianie podlegają dane dotyczące identyfikacji danej osoby, 
ustalenia miejsca jej zamieszkania oraz podlegania właściwemu ustawodawstwu, a tak-
że dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
w tym: z tytułu choroby, z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, z ty-
tułu inwalidztwa, z tytułu starości, z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej, 
dla bezrobotnych, przedemerytalnych, rodzinnych, rent rodzinnych, zasiłków na wypadek 
śmierci, specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym. Konsekwen-
cją wprowadzenia ww. systemu ma być szybsze rozpatrywanie wniosków i wypłata należ-
nych świadczeń na rzecz osób uprawnionych, a także skuteczniejsza kontrola i weryfika-
cja danych osobowych oraz uprawnień do świadczeń.
Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Syste-
mu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 23 grudnia 2013 r., poz. 1623

1 maja 2014 r.

1.2. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 
Cudzoziemcy spoza krajów należących do Unii Europejskiej oraz państw członkowskich 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj. Islandii, Norwegii, Liechten-
steinu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwaj-
carskiej, którzy pracują w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę 
w ramach jednej procedury (dotychczas to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce 
cudzoziemca, musiał ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę, a dopiero po jego 
uzyskaniu cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt). Okres, na który może zo-
stać udzielone zezwolenie na pracę i pobyt, wynosi do 3 lat (dotychczas maksymalnie na 
2 lata). Uproszczone zostały również kryteria badania spełnienia przesłanek umożliwiają-
cych otrzymanie przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej.
Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – Dz.U. z 30 grudnia 2013 r., poz. 1650
Szczegółowo na ten temat piszemy w niniejszym numerze MPPiU w artykule „Od 1 maja 

2014 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”
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11 maja 2014 r.

1.3.  Informatyzacja działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne na nowych zasadach

Wprowadzona została kompleksowa regulacja nakładająca na podmioty publiczne obo-
wiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumen-
tów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium oraz opisu usługi 
możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczenia go w katalo-
gu usług na ePUAP, jak również udostępniania formularzy elektronicznych. Rozszerzo-
no również sieć punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP. Tak jak dotychczas, 
potwierdzanie profilu zaufanego, polegające na weryfikacji zgodności danych zawartych 
w profilu użytkownika ze stanem faktycznym oraz nadaniu uprawnień wynikających z po-
siadania profilu zaufanego ePUAP, a także przedłużenia ważności i unieważnienia, do-
konuje punkt potwierdzający. Funkcję punktu potwierdzającego pełni konsul, naczelnik 
urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone zosta-
ło nowe narzędzie – portal podatkowy, który będzie służył upowszechnianiu aktualnych 
i bieżących informacji podatkowych dotyczących zmian w przepisach, obowiązujących 
wykładni przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz informacji przezna-
czonej dla konkretnego podatnika, jak np. zbliżające się terminy złożenia oczekiwanych 
od niego deklaracji, obowiązujące go terminy płatności należności podatkowych itp. Be-
neficjentami tej instytucji będą podatnicy, płatnicy, inkasenci, ich następcy prawni oraz 
osoby trzecie. Usługi na portalu podatkowym będą udostępniane stopniowo.
Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 10 lutego 
2014 r., poz. 183

2.  Oczekują na wejście w życie od 1.09.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 kwietnia 2014 r.

1 września 2014 r. 

2.1.  Organizacja zajęć z etyki w publicznych placówkach 
oświatowych 

Doprecyzowano, że życzenie rodziców (opiekunów prawnych) w sprawie organizowania 
w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii i etyki jest wyrażane w formie pisemnego 
oświadczenia (dotychczas oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie). Dzięki tej 
zmianie szkoła lub organ prowadzący będą musiały zapewnić naukę etyki każdemu ucz-
niowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu (dotychczas istniała 
możliwość odmowy ze względu na brak wymaganej liczby uczniów). Pozostałe zmiany 
mają charakter redakcyjny lub porządkujący.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2014 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach – Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 478
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3. W Sejmie
Prace nad ustawami na 65. posiedzeniu Sejmu w dniach 2–4.04.2014 r.

3.1.  Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 
na niepełnosprawne dzieci

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci w po-
szczególnych latach ma być następująca:
 ■ 800 zł w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
 ■ 1200 zł w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
 ■ 1300 zł w 2016 r.

Obecnie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie otrzymują świadczenie pielęg-
nacyjne w wysokości 620 zł miesięcznie oraz dodatkowe wsparcie ze specjalnego pro-
gramu rządowego w wysokości 200 zł. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, za osoby 
pobierające świadczenie, tak jak obecnie, od kwoty otrzymywanego świadczenia będą 
opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. 
Senat, rozpatrując uchwalone przez Sejm zmiany na posiedzeniu 10 kwietnia 2014 r., 
wprowadził poprawkę, która zakłada, że od 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjne-
go będzie corocznie zwiększana o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększy się minimalne 
wynagrodzenie za pracę. W związku z tym decyzje o wysokości świadczenia pielęgna-
cyjnego będą podlegać zmianie z urzędu, co usprawni proces waloryzowania wysokości 
świadczeń pielęgnacyjnych.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – status dokumentu nr 2254, 
ustawa rozpatrzona przez Senat, ponownie przekazana do Sejmu

3.2.  Zmiany w zasiłkach dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych

Osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych obowiązującej 31 grudnia 2012 r., otrzymają od 
1 lipca 2013 r. zasiłek w wysokości 520 zł miesięcznie wraz z odsetkami za okres do 
dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy. Zasiłek dla opiekuna będzie przy-
znawany na wniosek, który może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy. Jednocześnie organ, który wypłacał świadczenie pielęg-
nacyjne do 30 czerwca 2013 r., tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, będzie musiał 
– w ciągu 14 dni od wejścia w życie tej regulacji – poinformować osoby, którym prawo 
do świadczeń pielęgnacyjnych wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie 
zasiłku. Od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby, 
które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wy-
łącznie osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej.  O zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz 
specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogli ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie 
lub domownicy. Prawo do zasiłku dla opiekuna będzie ustalane na czas nieokreślony 
w przypadku, gdy niepełnosprawny ma wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub 
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stopniu niepełnosprawności na czas nieokreślony. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawno-
ści lub stopniu niepełnosprawności będzie wydane na czas określony, zasiłek będzie 
przyznany na taki sam okres.
Projektowane przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., 
który zakwestionował przepisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę o świadcze-
niach rodzinnych i nakazał przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.
Senat na posiedzeniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – status 
dokumentu nr 2252, ustawa rozpatrzona przez Senat, ponownie przekazana do Sejmu

3.3.  Wznowienie wypłat emerytowanym funkcjonariuszom 
wstrzymanych świadczeń 

Wypłata należnego funkcjonariuszowi świadczenia emerytalnego wstrzymana z przyczyn 
niezależnych od organu emerytalnego ma być wznawiana od miesiąca jej zawieszenia, 
ale nie więcej niż za 3 lata wstecz, licząc od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie. 
Nowe przepisy będą mieć także zastosowanie do wniosków już złożonych, ale jeszcze 
nierozpatrzonych przez organ emerytalny. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z 19 lutego 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego 
zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom. Chodziło 
o przypadki, gdy zawieszenie wypłaty wynikało z braku możliwości doręczenia emerytury 
z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, np. w sytuacji gdy osoba uprawniona 
nie podała numeru konta lub adresu korespondencyjnego. Nowelizacja zrównuje w tym 
zakresie sytuację prawną emerytów mundurowych i osób otrzymujących emerytury z sys-
temu powszechnego. 
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywia-
du Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin – status dokumentu nr 2049, ustawa przekazana do Senatu

3.4.  Kolejne ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych

Ograniczone lub zlikwidowane zostały obecne wymagania wobec 91 zawodów, w tym 
82 technicznych i 9 finansowych. Deregulacja zawodów ma korzystnie wpłynąć na konku-
rencyjność oraz innowacyjność gospodarki i zwiększyć poziom zatrudnienia w tych sek-
torach. Na liście profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także 
inżynierowie – budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii woj-
skowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomu-
nikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja objęła również np. urbanistów, rze-
czoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań 
technicznych pojazdów, a także zawody lotnicze, np. pilota samolotowego zawodowego 
i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota 
szybowcowego, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego, technika 



II. AKTUALNOŚCI 23

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 9(249)

awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowe-
go oraz nawigatora lotniczego. Ponadto deregulacją objęto osoby zajmujące się usługo-
wym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów 
ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących 
zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Pierwszy etap deregulacji 
dotyczący 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, tak-
sówkarzy) został uchwalony 13 czerwca 2013 r.
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych – status dokumentu nr 1576, ustawa przekazana do Senatu

3.5.  Odszkodowania dla funkcjonariuszy w razie wypadku 
lub choroby pozostających w związku ze służbą 

W razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą funkcjonariusza m.in. 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, jednora-
zowe odszkodowanie, tak jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego 
funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi 
warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca 
i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjona-
riusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji. Jednorazowe odszkodowanie 
będzie przysługiwać funkcjonariuszowi lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby 
albo członkom jego rodziny m.in. wówczas, gdy funkcjonariusz pozostając w służbie do-
znał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku. 
Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe 
uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez wzglę-
du na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany 
będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 
20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na 
zdrowiu. Jeśli do otrzymania odszkodowania uprawniony będzie tylko jeden członek 
rodziny zmarłego funkcjonariusza, odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 
18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny 9-krotność. Po-
nadto nowe przepisy przewidują świadczenie odszkodowawcze dla funkcjonariuszy za 
utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku. 
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących 
w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą – status dokumentu 
nr 1499, ustawa przekazana do Senatu

Oprac. Anna Seroczyńska

A
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4. Najnowsze orzecznictwo
4.1.  Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca przysługuje 

dopiero po przekroczeniu kodeksowych norm czasu pracy

Jeżeli umowa o pracę zawarta z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze czasu pracy nie określa liczby godzin ponad ustalony wymiar, których 
przekroczenie powoduje obowiązek zapłaty, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, to taki dodatek jest należny 
za przekroczenie norm czasu pracy z Kodeksu pracy, a nie wymiaru ustalonego 
w umowie o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r., I PK 249/13). 
Pracownica przez kilka lat była zatrudniona na 1/2 etatu. W kolejno zawieranych z nią umo-

wach o pracę (łącznie zostały zawarte 3 umowy o pracę) nie ustalono limitu godzin, którego prze-
kroczenie powodowałoby obowiązek zapłaty dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pracownica uznała, że z uwagi na konieczność wykonywania pracy ponad wymiar 
ustalony w umowie, za pracę wykonaną w piątej i w następnych godzinach każdego dnia powinna 
otrzymać, oprócz wynagrodzenia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
Sądy I i II instancji nie podzieliły argumentacji pracownicy. Zdaniem sądów, z uwagi na 

zatrudnienie pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek do wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych jest należny po przekroczeniu 8 godzin pracy. 

Od wyroku sądu apelacyjnego pracownica wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. 
Jednak sąd oddalił skargę powódki, potwierdzając tym samym, że dodatek do wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych jest należny za przekroczenie norm czasu pracy 
ustalonych w Kodeksie pracy, a nie norm czasu pracy określonych w umowie o pracę. 

Sąd uzasadnił, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie są dys-
kryminowani w zakresie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, skoro za pracę po-
nad limit przyjęty w umowie o pracę jest im należne wynagrodzenie, zaś po przekroczeniu 
kodeksowych norm czasu pracy przysługuje im dodatek za pracę w godzinach nadliczbo-
wych – tak jak pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wnioski z orzeczenia
Jeśli umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pra-

cy nie określa – zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy – liczby godzin ponad ustalony wy-
miar, których przekroczenie skutkuje powstaniem zobowiązania do zapłaty pracownikowi, 
to oprócz wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca 
będzie zobowiązany do zapłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych po przekro-
czeniu przez pracownika kodeksowych norm czasu pracy. Pracownik zatrudniony w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy nie może więc skutecznie dochodzić prawa do takiego  dodatku 
za godziny nadliczbowe, jeśli jego rzeczywisty czas pracy nie przekracza 8 godzin dziennie. 

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilnego oraz prawa pracy 
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III. TEMAT NUMERU 25

>> cudzoziemiec, pozwolenie na pracę, pozwolenie na pobyt, zatrudnianie pracowników

1.  Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców 
od 1 maja 2014 r. 

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 maja 2014 r. jest łatwiejsze. Na podsta-
wie nowych przepisów cudzoziemiec składa bowiem tylko jeden wniosek 
jednocześnie o pobyt czasowy i pracę. Dotychczas trzeba było oddzielnie 
składać wniosek o zezwolenie na pracę, a następnie na pobyt. 

Nowa ustawa o cudzoziemcach obejmuje tylko cudzoziemców z państw spoza Unii 
Europejskiej. Nie dotyczy natomiast obywateli państw członkowskich Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj. Islandii, Norwegii, Liechtensteinu – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich 
rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. Osoby te, tak jak obywatele krajów 
UE, nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę w Polsce.

Nowa ustawa o cudzoziemcach zastępuje przede wszystkim dotychczas obowiązujące 
w niej definicje nowymi.

Zmiana nazewnictwa w ustawie o cudzoziemcach

Dotychczasowe regulacje Nowa ustawa

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zezwolenie na pobyt czasowy

zezwolenie na osiedlenie się zezwolenie na pobyt stały

Udzielanie zezwolenia na pracę
Zezwolenia na pobyt i pracę udziela, tak jak przed zmianą 

przepisów, wojewoda.
Dotychczas procedura zatrudniania cudzoziemca w więk-

szości przypadków była dwuetapowa. Najpierw to pracodawca, który chciał zatrudnić 
w Polsce cudzoziemca, ubiegał się o zezwolenie na pracę dla niego. Dopiero po uzyskaniu 
takiego pozwolenia, cudzoziemiec wnioskował o zezwolenie na pobyt. 

Po zmianach to cudzoziemiec, czyli przyszły pracownik, składa jeden wniosek o uzyskanie zezwole-
nia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie takie zostanie udzielone cudzoziemcowi, gdy celem jego po-
bytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy oraz jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:
 ■ cudzoziemiec posiada:

 — ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,

 — źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzy-
mania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

 ■ cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania,

Skorzystaj z aktywnego formularza 
„Zezwolenie na pracę cudzoziemca” 
dostępnego na www.inforfk.pl 
w zakładce „Formularze”
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 ■ podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych na lokalnym rynku pracy,
 ■ wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca pisemnej 

umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania 
pracy, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym 
wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
Nowa ustawa przedłuża okres, na który może zostać udzielone zezwolenie na pracę i po-

byt. Dotychczas były to maksymalnie 2 lata. Po 
zmianie przepisów zezwolenie na pobyt czaso-
wy i pracę będzie wydawane na okres do 3 lat.

Co prawda, sam wniosek o udzielenie ze-
zwolenia na pracę i pobyt składa cudzozie-
miec, to jednak niezbędna jest pomoc przy-

szłego pracodawcy w przygotowaniu tego wniosku. To przyszły pracodawca musi zwrócić się 
do miejscowo właściwego starosty z wnioskiem o określenie braku możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy, opartego na rejestrach bezrobot-
nych i poszukujących pracy lub na negatywnych wynikach rekrutacji organizowanej dla pra-
codawcy. Informacje od starosty przyszły pracodawca musi przekazać cudzoziemcowi, a ten 
załącza taką informację do swojego wniosku.

W niektórych sytuacjach cudzoziemiec składający wniosek będzie zwolniony z obowiąz-
ku wykazania, że pracodawca, który zamierza go zatrudnić, nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb na lokalnym rynku pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy: 
 ■ zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która 

jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wykaz zawodów 
ustalany przez każdego wojewodę, z reguły są to zawody, w których występują deficyty 
popytu na rynku pracy w danym województwie),
 ■ cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub 

zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, 
 ■ cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 

ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. trenerzy sportowi, 
członkowie rodzin dyplomatów, konsulów i pracowników organizacji międzynarodowych),
 ■ cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 

określone odrębnymi przepisami.

Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę 
i pobyt przez pełnomocnika w praktyce nie 
będzie możliwe, ponieważ w związku ze zło-
żeniem wniosku konieczne będzie pobranie 

od cudzoziemca odcisków linii papilarnych, które będą zamieszczane na karcie pobytu. 
Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt wojewoda musi uzy-

skać informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na 

UWAGA!
Od 1 maja 2014 r. wniosek o zezwolenie na pobyt 
oraz na pracę składa samodzielnie cudzoziemiec.

UWAGA!
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę powi-
nien być składany osobiście przez cudzoziemca. 
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tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z wnioskiem o przekazanie tych informacji zwraca się do:
 ■ komendanta oddziału Straży Granicznej, 
 ■ komendanta wojewódzkiego Policji, 
 ■ Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 ■ konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą 

lub do innych organów (dzieje się tak w razie potrzeby).

Powyższe podmioty mają 30 dni na udzielenie informacji 
(wyjątkowo termin może być wydłużony do 60 dni). W przy-
padku gdy odpowiedź od któregokolwiek z organów, z któ-
rymi wojewoda ma obowiązek przeprowadzić konsultuje, nie zostanie udzielona w ustawo-
wym terminie, należy domniemywać, że wymóg uzyskania informacji został spełniony. Takie 
rozwiązanie z pewnością przyspieszy całe postępowanie.

Ustawa wprowadza również praktyczną regulację, która eliminuje obowiązek częstego 
odnawiania lub modyfikowania już udzielonych zezwoleń. Otóż zmiana siedziby lub miejsca 
zamieszkania cudzoziemca, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywa-
nie pracy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie wymagają 
zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Brak obowiązku wnioskowania o zmianę wydanego pozwolenia nie zwalnia jednak cu-
dzoziemców z obowiązku informowania na piśmie wojewody właściwego ze względu na 
miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u którego-
kolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu lub 
w ww. zmianie warunków jej wykonywania określonych w zezwoleniu.

Nowa ustawa przewiduje również możliwość zbierania większej liczby danych osobowych 
o cudzoziemcach podejmujących pracę w Polsce, co z założenia ma ułatwić kontrolę i za-
rządzanie rynkiem pracy. Tymi dodatkowymi informacjami są:
 ■ krajowy numer identyfikacyjny,
 ■ numer dokumentu podróży,
 ■ numer telefonu,
 ■ adres poczty elektronicznej.

Cofnięcie zezwolenia na pracę
Wojewoda cofa wydane zezwolenie, gdy:
 ■ ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub
 ■ cudzoziemiec przestał spełniać wymagania udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy 

ze względu na deklarowany cel pobytu, lub
 ■ wystąpiła przynajmniej jedna z tzw. okoliczności negatywnych udzielenia zezwolenia, 

np. cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, jest w ewidencji cudzoziemców nie-
pożądanych na terenie Polski, zalega z zapłatą podatków, dokonał naruszeń w czasie 
postępowania w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, tj. złożył wniosek 
zawierający nieprawidłowe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę.

Skorzystaj z programu „Przewodnik 
po zmianach przepisów IV–V 2014” 
dostępnego na www.inforfk.pl 
w zakładce „Komentarze ekspertów”
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Nowa ustawa o cudzoziemcach zmienia i ułatwia sytuację cudzoziemców, którzy utracili legal-
ną pracę. Dotychczas utrata pracy skutkowała utratą zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony. Po zmianach zezwolenie nie będzie cofane, jeżeli w okresie 30 dni liczonych od dnia utra-
ty pracy na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymienionego w zezwoleniu:
 ■ cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązek pisemnego powiadomienia wojewody, w cią-

gu 15 dni roboczych, o utracie pracy u podmiotów wymienionych w zezwoleniu na pracę lub
 ■ powiadomienie, o którym mowa wyżej, nie zostało doręczone wojewodzie z powodów 

niezależnych od cudzoziemca.
Z tej wyjątkowo korzystnej regulacji cu-

dzoziemiec będzie mógł jednak skorzystać 
tylko raz w okresie ważności danego zezwo-
lenia na pracę.

Cudzoziemcy kończący studia 
w Polsce

Nowelizacja zmienia również sytuację cudzoziemców kończących studia w Polsce. 
Dotychczas taki cudzoziemiec tracił prawo pobytu w Polsce, gdyż przestawał istnieć po-
wód pobytu wskazany w zezwoleniu na pobyt tymczasowy (studiowanie). Po zmianach cu-
dzoziemiec – absolwent polskiej uczelni poszukujący w Polsce pracy będzie mógł uzyskać 
zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach
 Nieco inaczej wygląda zatrudnianie cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwa-

lifikacji. Wysokie kwalifikacje w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach to kwalifikacje uzyskane w wy-
niku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na pozio-
mie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych.

W zakresie warunków udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w zawodach wymaga-
jących wysokich kwalifikacji podstawowe różnice w porównaniu z pozostałymi cudzoziemcami to:
 ■ konieczność wykazania się zgodą odpowiedniego organu lub wpisem na odpowiednią 

listę w przypadku np. niektórych zawodów regulowanych,
 ■ posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,
 ■ zawarcie, na okres przynajmniej 1 roku, umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umo-

wy cywilnoprawnej, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje 
w stosunku służbowym,
 ■ wynagrodzenie roczne, które nie może być niższe niż określone w rozporządzeniu (nie 

niższe niż 12 x 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku).

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
Kontrolę legalności pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzą, co do zasady, organy Straży Granicznej i Policji. Takie uprawnienia przysługują 

UWAGA!
Od 1 maja 2014 r. utrata pracy przez cudzoziemca nie 
zawsze jest jednoznaczna z utratą zezwolenia na pracę.
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również wojewodzie oraz pracownikom urzędu ds. cudzoziemców. Dopuszczalna jest także 
wspólna kontrola, prowadzona przez przedstawicieli dwóch różnych urzędów. Zawsze jednak 
kontrola musi być przeprowadzana przez dwie osoby (z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola jest 
przeprowadzana w urzędzie lub konieczność jej przeprowadzenia ma charakter pilny).

W przypadku stwierdzenia, że cudzoziemiec 
wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaga-
nego zezwolenia na pracę lub bez zarejestro-
wanego w powiatowym urzędzie pracy oświad-
czenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu 
wykonywania pracy, lub że został ukarany karą 
grzywny za nielegalne wykonywanie pracy, zo-
stanie wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zastąpiła od 1 maja 2014 r. aktualnie 
obowiązujące w tym zakresie decyzje o wydaleniu cudzoziemców. 

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje:
 ■ z urzędu – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej,
 ■ na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Służby Celnej, komendanta wojewódz-
kiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant oddziału Straży 
Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę 
organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca. 

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego po-
wrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczony od dnia doręczenia decyzji. Okres ten może być 
jednorazowo przedłużony na wniosek cudzoziemca, maksymalnie do 1 roku (np. z ważnych 
powodów rodzinnych). Jednocześnie w dniu, w którym decyzja o zobowiązaniu cudzoziem-
ca do powrotu stanie się ostateczna, z mocy prawa następuje unieważnienie wizy krajowej 
oraz wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę.

Wyjątkowo w decyzji o zobowiązaniu do powrotu nie określa się terminu dobrowolnego powro-
tu cudzoziemca m.in. wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub wyma-
gają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. W takim przypadku wydana decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W przedłużonym okresie do powrotu cudzoziemiec może być dodatkowo zobowiązany do:
 ■ zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji – do 

dnia, w którym nastąpi dobrowolny powrót,
 ■ wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w decyzji, nie niższej niż 

dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,
 ■ przekazania do depozytu organowi wskazanemu w decyzji dokumentu podróży,
 ■ zamieszkiwania w wyznaczonym w decyzji miejscu – do dnia, w którym nastąpi dobro-

wolny powrót.

UWAGA!
Ujawnienie nielegalnie zatrudnionego cudzoziem-
ca będzie skutkować wydaniem decyzji zobowiązu-
jącej cudzoziemca do powrotu.
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W przypadku gdy cudzoziemiec nie opuścił dobrowolnie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie określonym w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, decyzja ta podlega 
przymusowemu wykonaniu. Przymusowe wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu polega na doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego lub mor-
skiego państwa, do którego zostaje doprowadzony. Doprowadzenia cudzoziemca wykonuje:
 ■ do granicy – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;
 ■ od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje powrót 

– Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właś-
ciwy ze względu na miejsce, w którym cudzoziemiec przekracza granicę.

Najważniejsze różnice w zatrudnianiu cudzoziemców przed i po 1 maja 2014 r.

Przed 1 maja 2014 r. Od 1 maja 2014 r.

Odrębne wnioski o pobyt i zezwolenie na pracę Jeden wniosek o pobyt i zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pobyt i pracę może zostać wydane 
maksymalnie na 2 lata

Zezwolenie na pobyt i pracę może zostać wydane 
maksymalnie na 3 lata

Utrata pracy skutkuje utratą pozwolenia na pobyt Utrata pracy nie powoduje natychmiastowej stra-
ty pozwolenia na pobyt

Ukończenie studiów w Polsce przez obcokra-
jowca powoduje automatycznie utratę zezwole-
nia na pobyt

Ukończenie studiów w Polsce przez cudzoziemca 
ubiegającego się o pracę w naszym kraju daje mu 
prawo uzyskania czasowego pobytu na okres 1 roku 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Czy zaproszenie do Polski może wystawić dla cudzoziemca tylko polski 
obywatel?

Nie. Zapraszającym może być także m.in:
 ■ obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
 ■ cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nie-

przerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posia-
dający zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
d55e8f3b-0c3b-40c8-9ab8-5e464cff770a

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2 pkt 2, art. 13, art. 49 ust. 2 pkt 1, art. 98–101, art. 104, art. 109, art. 113–126, art. 144–149, art. 317 ustawy 

z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – Dz.U. z 2013 r., poz. 1650; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 463

 ● art. 10 ust. 4 pkt 1, art. 90 ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650

 ● art. 56, art. 58–60 uchylonej ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 628

 Maurycy Organa –  radca prawny, syndyk licencjonowany, autor licznych publikacji 
z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego 
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>> komornik sądowy, egzekucja z wynagrodzenia, pisma, dokument

1.  Sporządzanie odpowiedzi na pismo komornika 
w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę 
lub wierzytelności

Pracodawca, który otrzymał pismo od komornika dotyczące zajęcia wyna-
grodzenia za pracę lub wierzytelności dłużnika będącego pracownikiem, 
zleceniobiorcą lub wykonawcą umowy o dzieło, a także rozliczającego się 
z firmą na podstawie faktury lub rachunku, ma obowiązek odpowiedzieć 
na nie w ciągu tygodnia. Bez znaczenia pozostaje, czy zatrudnienie tej 
osoby ustało albo czy w ogóle współpracowała z pracodawcą. 

Zaniechanie obowiązkom  wobec komornika jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 2000 zł. 
Kara może być ponawiana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych obowiązków. 

Obowiązek informacyjny
Obowiązki informacyjne wobec komornika podmiotów zatrudniających pracowników lub 

współpracujących z dłużnikami na innej podstawie niż stosunek pracy są, co do zasady, iden-
tyczne. Żądanie podania tych informacji ze wskazaniem ich rodzaju wynika z przesłanego 
przez komornika zajęcia: wierzytelności lub wynagrodzenia za pracę. 

Wskazane jest przy tym uważne analizowanie przez pracodawcę zakresu informacji wy-
maganych przez komornika w piśmie powiadamiającym o zajęciu i bezwzględne dotrzymywa-
nie terminu na złożenie odpowiedzi. Zarówno niepodanie tych informacji, jak i przekroczenie 
terminu są bowiem zagrożone grzywną. Komornik może odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli 
zaniechania w tym zakresie powstały bez winy pracodawcy. 

Podobieństwa i różnice dotyczące obowiązku informacyjnego wobec komornika w zależ-
ności od rodzaju zajęcia 

Lp.
Zajęcie wynagrodzenia 

za pracę
Zajęcie wierzytelności

Termin 
wykonania 

Podstawa prawna 
(przepis Kodeksu 

postępowania 
cywilnego)

1 2 3 4 5

Informacje podstawowe 

1. Przygotowanie zestawienia 
periodycznego wynagrodze-
nia dłużnika w kwocie brutto 
wraz ze wszystkimi dodatko-
wymi dochodami w okresie 

Wskazanie, czy i w jakiej 
wysokości dłużnikowi  
przysługuje zajęta wierzy-
telność albo czy odmawia 
zapłaty i z jakiej przyczyny

7 dni art. 882 § 1 pkt 1, 
art. 896 § 2



IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT32

MONITOR PPiU nr 9(249) 1 maja 2014 r.

1 2 3 4 5

ostatnich 3 miesięcy, za 
każdy miesiąc oddzielnie

2. Wskazanie kwoty i terminu 
przekazywania zajętego wy-
nagrodzenia

Informacje z pkt 2 podaje 
się na żądanie komornika

7 dni art. 882 § 1 pkt 2, 
art. 896 § 2

3. Wskazanie przeszkód unie-
możliwiających realizację za-
jęcia z podaniem ich rodza-
ju, w szczególności, czy inne 
osoby roszczą sobie prawa, 
czy i w jakim sądzie toczy się 
sprawa o zajęte wynagrodze-
nie oraz o jakie roszczenia 
została skierowana do zaję-
tego wynagrodzenia egzeku-
cja przez innych wierzycieli

Wskazanie, czy inne oso-
by roszczą sobie prawa 
do wierzytelności, czy 
i w jakim sądzie lub przed 
jakim organem toczy się 
lub toczyła sprawa o zaję-
tą wierzytelność oraz czy 
i o jakie roszczenie zosta-
ła skierowana do zajętej 
wierzytelności egzekucja 
przez innych wierzycieli

7 dni art. 882 § 1 pkt 3, 
art. 896 § 2

4. Zawiadomienie komornika 
oraz wierzyciela o każdej 
zmianie okoliczności wska-
zanych w poz. 1–3

Informacje z pkt 4 podaje 
się na żądanie komornika

Niezwłocznie art. 882 § 2

Dodatkowe informacje udzielane na żądanie komornika

5. Podanie wymiaru czasu pra-
cy w jakim pracownik jest 
zatrudniony

Nie Na żądanie 
komornika, 
w ciągu 7 dni

art. 761 § 1 

6. Podanie daty i miejsca uro-
dzenia dłużnika, imion rodzi-
ców, identyfikatora NIP i nu-
meru rachunku bankowego 
lub wskazanie, czy wypłata 
wynagrodzenia została do-
konana do rąk dłużnika

j.w. j.w.

7. Sporządzenie i przesłanie in-
formacji miesięcznej ZUS (po-
przednio RMUA) (najczęściej) 
za okres 3 ostatnich miesięcy

j.w. j.w.

Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wobec komornika ponosi pracodawca 
lub osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. 
Dotyczy to również nieuzasadnionej odmowy przez te osoby udzielenia organowi egzekucyj-
nemu m.in. dodatkowych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji, przewidzianych 
w art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego, albo świadome udzielanie fałszywych informa-
cji (art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego). 
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Wzór odpowiedzi na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę 

 Warszawa, dnia ………………… r.

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 ....................................………………………………….

Dotyczy: sygn. akt ……..................…..

W odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia za pracę z dnia …...........…………. r. informujemy, że 
Pan/i ………………………, PESEL …….........………….., zam. ………….................................…………….. jest 
zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę. 
Wyżej wymieniony/a ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1680 zł wypłacanego 
ostatniego dnia miesiąca oraz do premii kwartalnej w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadni-
czego wypłacanej 6. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 
Ponadto Pan/i zawarł/a z nami umowę zlecenia, z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie określone 
stawką godzinową. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu jest znana dopiero po jego rozliczeniu, 
które następuje w ciągu 10 dni następnego miesiąca za miesiąc wykonywania umowy.
Zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane w dniu ustalonym jako dzień wypłaty. Obecnie wyna-
grodzenie nie jest zajęte z innych tytułów. 
 .........................................………………………………………

 (podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

Załącznik:
1.   Zestawienie wynagrodzenia za pracę dłużnika i jego dodatkowych dochodów za okres ostatnich 

3 miesięcy z podziałem na poszczególne miesiące

Wzór odpowiedzi na pismo komornika o zajęciu wierzytelności z tytułu umowy zlecenia
 
 Warszawa, dnia ………………… r.

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 ....................................………………………………….
Dotyczy: sygn. akt ……..................…..

W odpowiedzi na zajęcie wierzytelności z dnia ……………. r. informujemy, że Pan/i ………………………, 
PESEL ……………….., zam. ………..................................……………….. wykonuje umowę zlecenia.
Umowa została zawarta do dnia ……………. r. 
Wypłata wynagrodzenia z tego tytułu następuje w okresach miesięcznych, do 15. dnia następnego miesią-
ca za miesiąc wykonywania umowy. Miesięczne wynagrodzenie ustalone w umowie wynosi ………...…… zł 
brutto, przy czym jego ostateczna wysokość jest znana dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany miesiąc.
Zajęta wierzytelność będzie przekazywana w dniu ustalonym jako dzień wypłaty. Obecnie wyna-
grodzenie nie jest zajęte z innych tytułów. 
  .............................................………………………………………

 (podpis zleceniodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)
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 Gdy komornik wystawił niewłaściwy rodzaj zajęcia

Pracodawca (lub inny podmiot) zatrudniający dłużnika (współpracujący z dłużnikiem), któ-
ry otrzymał zajęcie komornicze niewłaściwe ze względu na jego rodzaj zatrudnienia i przy-
chody uzyskiwane z tego tytułu, np. zajęcie dotyczyło wynagrodzenia za pracę, a dłużnik 
jest zleceniobiorcą, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić komornika. 

Nie oznacza to jednak, że takie zajęcie nie upoważnia pracodawcy do dokonania potrą-
cenia. Zajęcie jest bowiem dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wie-
rzytelności (art. 900 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Zajęcie wynagrodzenia za pracę obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłuż-
nikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, 
jeżeli osoba ta wiedziała o zajęciu (art. 884 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wzór odpowiedzi na niewłaściwe rodzajowo pismo o zajęciu od komornika
 
 Warszawa, dnia ………………… r.

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 ....................................………………………………….

W odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia za pracę z dnia ……………. r.  dotyczące Pan/i ……….................... 
…................……………, PESEL ……………….., zam. ………………............................……….. informujemy, że ww. 
wykonuje umowę zlecenia od dnia ………… r. Przewidywana data zakończenia umowy przypada na 
dzień …...............………….
W związku z powyższym wnosimy o zmianę rodzaju zajęcia na zajęcie innych wierzytelności 
przysługujących z tytułu umowy zlecenia (art. 895–896 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego – Dz.U. z 2014 r., poz. 101).

 .............................................………………………………………
 (podpis zleceniodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

Ustanie zatrudnienia dłużnika

Pracodawca, który rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem-dłużnikiem, podaje informa-
cje o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy. Jeżeli nowy pracodawca 
dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty 
dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko 
któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna za-
wierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak 
również wysokość potrąconych już kwot (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). 

O ustaniu stosunku pracy dłużnika pracodawca powinien niezwłocznie poinformować ko-
mornika (art. 882 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Taki obowiązek nie wynika jednak 
wprost w odniesieniu do dłużników zatrudnionych na podstawie np. umów cywilnoprawnych. 
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W przypadku braku wpłat na rachunek komornika z tytułu zajęcia wie-
rzytelności przysługującej takiej osobie, komornik zwraca się do praco-
dawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień w tym zakresie, jeżeli wcześniej 
nie powiadomił on komornika o zakończeniu współpracy np. ze zlece-
niobiorcą. Nieudzielenie tych informacji w terminie 7 dni może skutko-
wać nałożeniem grzywny na pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za 
wykonanie tego obowiązku. 

Wzór zawiadomienia komornika o ustaniu stosunku pracy dłużnika

 Warszawa, dnia …........................……………… r.

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 ....................................………………………………….

Dotyczy: sygn. akt ….......................……..

Informujemy, że z dniem ……………… r. ustał stosunek pracy z Panem/ią ……
….......................….......................……, PESEL …..........…………….., zam. ……………..
.......................………....................................................................................................
Ostatnie potrącenie z wynagrodzenia za pracę należnego ww. zostało/zo-
stanie dokonane w dniu …...........…………… r. i przekazane do dnia ……………… r.
O ewentualnym braku możliwości dokonania potrącenia poinformujemy w od-
rębnym piśmie*.

 .........................................………………………………………
 (podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

Załącznik:
1) świadectwo pracy z dnia ……………… r.

* jeżeli w chwili sporządzania pisma nie można przewidzieć możliwości dokonania potrą-
cenia z wynagrodzenia dłużnika

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 761–762, art. 882, art. 884, art. 895–896, art. 900 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego – Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 435

9b3d4e48-9b23-4791-b36e-55ffadce8357

Bożena Goliszewska-Chojdak –  ekonomistka, specjalista z zakre-
su kadr i płac, redaktor MONI-
TORA prawa pracy i ubezpie-
czeń, praktyk z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w dziale perso-
nalnym

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl
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PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET



MONITOR PPiU nr 9(249) 1 maja 2014 r.

V. PRAWO PRACY36

MONITOR PPiU nr 9(249) 1 maja 2014 r.

>> godziny nadliczbowe, systemy czasu pracy, przerywany system czasu pracy

1.  Przerywany system czasu pracy 
– warunki wprowadzania i stosowania

W przerywanym systemie czasu pracy istnieje możliwość podzielenia na 
dwie części czasu pracy, jaki pracownik ma do przepracowania w da-
nym dniu, przerwą niewliczaną do czasu pracy. Każda z tych części jest 
czasem pracy, w ramach którego pracownik jest zobowiązany świadczyć 
pracę pod kierownictwem pracodawcy we wskazanym przez niego miej-
scu i czasie. 

Możliwość stosowania przerywanego systemu czasu pracy nie jest uzależniona tylko od 
swobodnego uznania pracodawcy. Efektem tego jest określenie przesłanek, które muszą być 
spełnione, aby pracodawca mógł wprowadzić omawiany systemem czasu pracy. Przerywana 
organizacja czasu pracy może zostać wprowadzona pod warunkiem istnienia specyficznych 
uwarunkowań istniejących u pracodawcy. Sprowadzają się one w praktyce do zmian w po-
ziomie zapotrzebowania na pracę w ciągu dnia. Wprowadzenie przerywanego systemu cza-
su pracy jest możliwe wówczas, gdy jest to uzasadnione: 
 ■ rodzajem pracy lub 
 ■ jej organizacją. 

Powyższe przesłanki nie zostały przez ustawodawcę doprecyzowane, zatem rolą praco-
dawcy jest dokonanie oceny, czy prace, jakie wykonują pracownicy, uzasadniają wprowa-
dzenie tego systemu. W praktyce omawiany system czasu pracy może być stosowany do 
pracowników zatrudnionych w hotelarstwie, w gastronomii, do pracowników obsługi, pra-
cowników rolnych, jak również kontrolerów w komunikacji miejskiej. 

Przerwa oraz rozkład czasu pracy
Cechą odróżniającą przerywany system czasu pracy 

od pozostałych systemów jest występowanie przerwy. 
Nie należy jej w żadnym wypadku mylić z obligatoryjną 15-minutową przerwą wliczaną do 
czasu pracy, która co do zasady przysługuje każdemu pracownikowi, którego wymiar cza-
su pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W omawianym systemie pracodawca może przerwać 
prace tylko jedną przerwą, a nie kilkoma przerwami w danej dobie. 

Stosując przerywany system czasu pracy obowiązkiem pracodawcy jest opracowanie 
rozkładu czasu pracy. Jest to zrozumiałe, ponieważ pracownik powinien z wyprzedzeniem 
wiedzieć, jak kształtują się dni pracy w kontekście okresów świadczenia pracy i przerw. 
W takim rozkładzie należy więc podać konkretne godziny rozpoczynania i zakończenia pra-
cy w poszczególnych dniach. 

Przerwa w pracy w przerywanym systemie czasu pracy może trwać maksymalnie 
5 godzin. Przypisy nie regulują dolnej granicy długości przerwy, jaką może wprowadzić 

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Nowe przepisy 
o czasie pracy”  dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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pracodawca. Fakt, że przy określeniu maksymalnego czasu trwania przerwy ustawodaw-
ca posłużył się jednostką czasu, jaką jest godzina, w żadnym wypadku nie ogranicza 
pracodawcy do stosowania przerwy będącej ułamkową częścią godziny wyrażoną w mi-
nutach. Zatem nie ma przeciwwskazań, aby dolna granica długości przerwy była krót-
sza od pełnej godziny. Chcąc uniknąć nieporozumień, dobrą praktyką jest uzgodnienie 
w przepisach wewnątrzzakładowych minimalnej długości przerwy, jaką może zastoso-
wać pracodawca. Rozkład czasu pracy powinien zatem wskazywać, w jakie poszczegól-
ne dni i jakiej długości będzie stosowana przerwa. 

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w fitness clubie na pełny etat. Świadczy pracę od poniedział-
ku do piątku w ramach przerywanego systemu czasu pracy, zgodnie z następującym 
rozkładem czasu pracy na czerwiec 2014 r.:

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od–do n 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12 s n 8–12 8–12

Od–do 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20

Dzień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Od–do 8–12 8–12 8–12 s n 8–12 8–12 8–12 ś 8–12

Od–do 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20

Dzień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od–do s n 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12 s n 8–12

Od do 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20

S – sobota, N – niedziela, Ś – święto 

Taki rozkład czasu pracy jest prawidłowy. Pracownik ma zachowany wymiar czasu pracy 
obowiązujący w czerwcu br., tj. 160 godzin. Również przerwa w pracy wynosi 4 godziny, 
a więc nie przekracza maksymalnych 5 godzin. 

Pracodawca nie ma prawa w sposób dowolny dostosować przerwy do zmieniają-
cych się okoliczności przekładających się na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrze-
bowania na pracę. W przeciwnym razie organizacja pracy byłaby zupełnie nieprzewi-
dywalna, nie dając tym samym pracownikowi możliwości właściwego gospodarowania 
czasem poza pracą, a także odpowiedniego według własnego uznania wykorzysta-
nia okresu przerwy.

Fakt, że pracodawca stosuje przerywany system czasu pracy, nie obliguje go do bez-
względnego stosowania przerwy w każdym dniu świadczenia pracy przez pracownika. Nie 
można zatem wykluczyć sytuacji, kiedy to praca w niektórych dniach będzie odbywała się 
bez przerwy. Przedstawia to harmonogram:
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Czerwiec 2014 r.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od–do n 8–12 8–12 8–10 8–16 8–12 s n 8–12 8–12

Od–do 13–17 16–20 12–18 – 16–20 13–17 16–20

Dzień 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Od–do 8–10 8–16 8–12 s n 8–12 8–12 8–10 ś 8–12

Od–do 12–18 – 16–20 13–17 16–20 12–18 16–20

Dzień 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od–do s n 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12 s n 10–18

Od do 16–20 16–20 16–20 16–20 16–20

S – sobota, N – niedziela, Ś – święto

Przerwa w pracy nie jest wliczana do 
czasu pracy. Powoduje to, że czas prze-
rwy nie skutkuje obniżeniem wymiaru do-
bowego czasu pracy, a taże wymiaru cza-
su pracy w ramach przyjętego okresu 
rozliczeniowego. 

PRZYKŁAD
Pracownica zatrudniona w firmie sprzątającej przychodzi do pracy na 2 godziny rano 
oraz na 2 godziny po 5-godzinnej przerwie. Z powyższego wynika, że pracuje na pół 
etatu. Fakt występowania niewliczanej do czasu pracy przerwy nie ma wpływu na wy-
miar czasu pracy pracownika.

Należy pamiętać, że zastosowanie maksymalnej 5-godzin-
nej przerwy w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy powoduje, że pracodawca nie powinien 

zlecać pracy w godzinach nadliczbowych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. 
W przeciwnym bowiem razie prowadziłoby to do naruszenia 11-godzinnego odpoczynku dobowego. 

Niezależnie od stosowania przerywanego systemu czasu pracy należy pamiętać, że każdy 
pracownik pracujący w wymiarze dobowym co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej 
przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta jest niezależna od faktu świadczenia 
pracy w ramach przerywanego systemu czasu pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na pełny etat w przerywanym systemie czasu pracy świad-
czy pracę w godzinach od 7.00 do 11.00, następnie w godzinach od 12.00 do 16.00. 

UWAGA!
Wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy 
nie zobowiązuje pracodawcy do stosowania prze-
rwy w każdym dniu pracy. 

Posłuchaj audiokomentarza „Zmiany 
w czasie pracy”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Pracodawca uznał, że w omawianym przypadku pracownik nie ma prawa do 15-minuto-
wej przerwy, co w opinii pracodawcy wynika zarówno z faktu świadczenia pracy w syste-
mie przerywanym, jak również z tego, że żadna część czasu pracy nie trwa co najmniej 
6 godzin. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Regulacja dotycząca prawa 
pracownika do przerwy odnosi się do wymiaru czasu pracy pracownika wynoszącego 
co najmniej 6 godzin. Nie jest w tym przypadku wymagane, aby wskazany wymiar czasu 
pracy musiał być wypracowany w ramach doby w sposób nieprzerwany. Dlatego postę-
powanie pracodawcy jest nieprawidłowe.

W ramach przerwy pracownik ma prawo, co do zasady, swobodnie rozporządzać swoim 
czasem wolnym. Nie ma więc obowiązku pozostawania na terenie zakładu pracy bądź w in-
nym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oczywiście swoboda pracownika w za-
kresie działań, jakie może podejmować w czasie przerwy, nie jest zupełnie nieograniczona. 
Musi on bowiem pamiętać, że wraz z końcem przerwy powinien ponownie stawić się do pra-
cy w stanie gotowości do jej świadczenia. 

PRZYKŁAD
Pracownik świadczy pracę w przerywanym systemie czasu pracy. Podczas przerwy 
w pracy uznał, że jest to jego czas prywatny i że może nim dowolnie rozporządzać. Udał 
się więc na obiad, podczas którego wypił kilka piw. Postępowanie pracownika było niepra-
widłowe. Powinien on mieć świadomość, że podczas przerwy nie powinien podejmować 
działań, które miałyby wpływ na jego zdolność do wykonywania pracy po zakończeniu 
przerwy. W omawianym przypadku pracodawca miał pełne prawo oraz obowiązek niedo-
puszczenia pracownika do pracy, a także pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności 
czy pozbawienia pracownika wynagrodzenia za drugą część dnia pracy.

Co do zasady, okres przerwy w pracy – jak sama nazwa wskazuje – umożliwia podjęcie 
aktywności niezwiązanej z pracą zawodową. Pracodawca nie powinien zobowiązywać pra-
cownika do pozostawania w tym czasie w zakładzie pracy lub w innym miejscu. Pracodawca 
nie powinien również zlecać w czasie przerwy wykonywania pracownikowi innej odpowiedniej 
pracy. W przeciwnej sytuacji okres przerwy należałoby zaliczyć do czasu pracy pracownika 
ze wszystkimi konsekwencjami, takimi jak np. praca nadliczbowa. 

Biorąc pod uwagę, że w okresie przerwy pracownik jest zwolniony z obowiązku świadcze-
nia pracy wobec pracodawcy, u którego jest zatrudniony w ramach systemu przerywanego, 
nie ma, co do zasady, przeszkód, aby taki pracownik świadczył w czasie przerwy pracę na 
rzecz innego pracodawcy lub na własny rachunek. 

Wynagrodzenie za czas przerwy
Zgodnie z generalną zasadą, wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Mimo że pra-

cownik w czasie przerwy nie ma obowiązku świadczenia pracy, zachowuje prawo do wyna-
grodzenia. Nie jest to wynagrodzenie w pełnej wysokości. Pracownik za czas przerwy ma 
prawo do wynagrodzenia wynoszącego połowę wynagrodzenia przestojowego (art. 139 § 1 
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Kodeksu pracy). Wynagrodzenie przestojowe jest to wynagrodzenie wynikające z osobiste-
go zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. W sytuacji 
gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w ramach określenia warunków 
wynagradzania, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60%. 

PRZYKŁAD
Kelner zatrudniony w restauracji na pełny etat pracuje w ramach przerywanego cza-
su pracy – dwa 4-godzinne odcinki czasu pracy są przedzielone 2-godzinną przerwą. 
Kelner jest wynagradzany stawką godzinową wynoszącą 10 zł za godzinę pracy. W ta-
kim przypadku pracownik będzie miał prawo do 90 zł wynagrodzenia za dzień pracy  
[8 x 10 zł = 80 zł wynagrodzenie za czas pracy, 2 x 5 zł (połowa stawki godzinowej) = 
= 10 zł].

Nie w każdym przypadku pracodawca jest jednak zobowiązany do wypłaty wynagrodze-
nia w związku z przerwą. Wyjątek dotyczy pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowa-
dzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli. W takim przypadku pracownikowi przy-
sługuje prawo do wynagrodzenia tyko wówczas, gdy wynika to z umowy o pracę (art. 139 
§ 4 Kodeksu pracy). 

W praktyce mogą wystąpić problemy związane z możliwością stosowania pracy nadliczbo-
wej w ramach przerywanego czasu pracy. Ustawodawca, co do zasady, nie zabronił zatrud-
niania pracowników objętych omawianym systemem w godzinach nadliczbowych. Odrębną 
kwestią jest konieczność zapewnienia pracownikom okresów odpoczynku. Powoduje to, że 
pracownik pełnoetatowy, którego czas pracy jest rozdzielony 5-godzinną przerwą, w trakcie 
której nie ma obowiązku świadczenia pracy, nie powinien mieć zlecanej pracy nadliczbowej 
z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. Inaczej przedstawia się możliwość zlecania 
pracy nadliczbowej w czasie przerwy. W takim przypadku czas świadczenia pracy podczas 
przerwy będzie wliczany do czasu pracy, a praca przerywana, w zależności od liczby prze-
pracowanych godzin, stanie się pracą ciągłą. 

PRZYKŁAD
Pracodawca zobowiązał pracownika z powodu szczególnych potrzeb do świadczenia 
pracy podczas przerwy. W zamian pracownik otrzymał wynagrodzenie jak za godziny 
nadliczbowe. Pracownik uznał, że przysługuje mu również prawo do połowy wynagro-
dzenia postojowego. Pracodawca odmówił. W omawianej sytuacji za pracę w okresie 
przerwy pracodawca był zobowiązany tylko do wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy 
nadliczbowej. Nie ma natomiast podstaw do wypłacania wynagrodzenia, jakie należy się 
pracownikowi, który w czasie przerwy nie wykonuje pracy. 

Zakazy stosowania systemu przerywanego
System przerywanego czasu pracy nie może być stosowany w każdej sytuacji, niezależnie 

od potrzeb pracodawcy. Z uwagi na uciążliwość omawianego systemu czasu pracy ustawo-
dawca ze względów ochronnych wprowadził obostrzenia w tym zakresie. 
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Ograniczenia w zakresie stosowania przerywanego systemu czasu pracy

Bezwzględny zakaz stosowania przerywanego 
systemu czasu pracy 

Możliwość stosowania przerywanego systemu 
czasu pracy za zgodą pracownika

pracownicy zatrudnieni w:
 ■ systemie równoważnego czasu pracy (w tym 

przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia 
lub ochronie osób), 
 ■ ruchu ciągłym,
 ■ ramach skróconego tygodnia pracy,
 ■ systemie pracy weekendowej

 ■ pracownice w ciąży
 ■ pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 lat

Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od zakazu łączenia przerwanego systemu cza-
su pracy z wyżej wymienionymi systemami. Zatem taki zakaz nie może być uchylony zarów-
no w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, jak również porozumienia zawartego w tym 
zakresie między stronami stosunku pracy. 

Wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy
Do niedawna system przerywany mógł być wprowadzony tylko w układzie zbiorowym 

pracy. Konsekwencją tego było pozbawienie pracodawców nieobjętych układami zbioro-
wymi pracy możliwości wprowadzania przerywanego czasu pracy. Od 23 sierpnia 2013 r. 
istnieje możliwość prowadzenia przerywanego czasu pracy również w drodze porozumie-
nia z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy u danego pracodawcy nie działa 
organizacja związkowa, wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy może nastąpić 
w drodze porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy. 

Powyższa zasada może sprawiać problemy praktyczne. Przepis mówiąc o „przedstawi-
cielach” (liczba mnoga) odnosi się do stanu faktycznego, gdy pracodawca zatrudnia przynaj-
mniej dwóch pracowników. Powstaje w związku z tym pytanie, czy pracodawca zatrudniający 
1 pracownika jest pozbawiony prawa do stosowania wobec niego przerywanego systemu 
czasu pracy. Można uznać, że pozbawienie pracodawcy zatrudniającego tylko jednego pra-
cownika możliwości wprowadzenia przerwanego systemu czasu pracy stanowiłoby przejaw 
niezasadnego nierównego traktowania pracodawców, ograniczając możliwość stosowania 
optymalnej organizacji czasu pracy. 

Porozumienie w sprawie wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy wymaga dla 
jego ważności zgody przedstawicieli pracowników. Powinna być ona wyrażona w sposób 
niebudzący wątpliwości. Nie powinna być to zgoda domniemana. Niezbędna jest więc kon-
kretyzacja personalna ze wskazaniem na imiona i nazwiska przedstawicieli. 

W przypadku gdy w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, ist-
nieje ryzyko, że pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze wszystkimi organizacjami. W ta-
kiej sytuacji istnieje możliwość uzgodnienia porozumienia z reprezentatywnymi organiza-
cjami związkowymi. Użyty przez ustawodawcę zwrot „funkcjonuje organizacja związkowa” 
oznacza stan, w ramach którego u pracodawcy istnieje i działa związek zawodowy zgodnie 
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z przepisami przewidzianymi w ustawie o związkach zawodowych, czyli zrzeszający co naj-
mniej 10 członków. 

Odrębny tryb wprowadzania przerwanego systemu czasu pracy został uregulowany w sto-
sunku do pracodawców będących osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodar-
czą w zakresie rolnictwa i hodowli, u których nie działają organizacje związkowe. Pracodawcy ci 
mają możliwość wprowadzenia omawianego systemu czasu pracy na podstawie umów o pracę. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Pracownica opiekująca się 3-letnim dzieckiem wyraziła zgodę na pracę w przery-
wanym systemie czasu pracy. Po pół roku pracy w takim systemie pracownica cof-

nęła swoją zgodę. Czy mogła postąpić w ten sposób?
Tak. Pracownica opiekującą się dzieckiem w wieku do 4 lat może pracować w systemie 

przerywanym tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Taką zgodę pracownica może w każdej 
chwili cofnąć, nawet jeżeli nie zgadza się na to pracodawca. Wówczas pracodawca nie ma 
prawa zatrudniać jej w przerywanym systemie czasu pracy. 

7629509e-1c22-4172-becd-d75222b73b72

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art 81, art. 129 § 3, art. 135–139, art. 143–144, art. 178 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

Sebastian Kryczka –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor wielu publikacji z tej 
tematyki 

>> odpowiedzialność materialna, kasjer, pieniądze

2.  Czy z kasjerem trzeba podpisać umowę 
o odpowiedzialności materialnej

PROBLEM  W naszej firmie trwa badanie bilansu przez biegłego rewidenta. Stwier-
dził on, że nie mamy podpisanej umowy z kasjerem o odpowiedzialności material-
nej. Pracownik ten w swojej długoletniej pracy nigdy nie miał niedoboru w kasie. 
Czy mamy obowiązek podpisania z nim takiej umowy? Czy bez umowy o odpowie-
dzialności materialnej pracownik nie odpowiada za niedobory kasowe? 

RADA  Pracodawca nie ma obowiązku podpisywania umowy o odpowiedzial-
ności materialnej z kasjerem. Odpowiedzialność za niedobory kasowe ciąży 
na pracowniku zatrudnionym w charakterze kasjera na podstawie przepi-
sów Kodeksu pracy. 

UZASADNIENIE  Stanowisko Państwa pracownika jest bezpośrednio związane z odpo-
wiedzialnością za powierzone mienie. Charakter jego pracy polega bowiem na kontakcie 
z gotówką. 
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Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 
 ■ pieniądze, 
 ■ papiery wartościowe,
 ■ kosztowności, 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu (art. 124 § 1 pkt 1 Kodeksu 
pracy). 

W tym przypadku nieistotne jest, czy szkoda została popełniona z winy umyślnej, czy nie-
umyślnej. Sąd Najwyższy w  wyroku z 24 czerwca 2009 r. (II PK 286/08) stwierdził, że:

(…) zgoda pracownika na ponoszenie odpowiedzialności materialnej na podstawie 
art. 124 Kodeksu pracy może wynikać zarówno wprost, jak i pośrednio z uzgodnienia 
rodzaju pracy w umowie o pracę. Konieczne jest jedynie, by zgoda ta została przez 

pracownika wyrażona na tyle wyraźnie, by nie budziła wątpliwości. (…) 

Aby zatem kasjer ponosił odpowiedzialność za niedobory kasowe, nie mają Państwo obo-
wiązku podpisywania z nim umowy o odpowiedzialności materialnej. Zgadzając się na przyjęcie 
powierzonego mienia, pracownik zobowiązuje się do jego zwrotu lub do wyliczenia się z niego. 
W wyroku z 15 listopada 1985 r. (IV PR 221/85, PiZS 1986/3/70) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

(…) pracownik, któremu powierzono mienie w sposób prawidłowy, ponosi odpowie-
dzialność materialną na podstawie art. 124 Kodeksu pracy, choćby nawet nie podpisał 
deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. (…)

Prawidłowe powierzenie mienia polega na tym, że od-
danie go pracownikowi powinno odbyć się w taki spo-
sób, aby umożliwić mu zwrot albo wyliczenie się z tego 
mienia. Pracodawca powinien w razie potrzeby wykazać 
prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi oraz szkodę spowodowaną niezwróceniem 
mienia lub niewyliczeniem się.

PRZYKŁAD
W związku z nagłą chorobą kasjerki główna księgowa poleciła zastępstwo w kasie innej 
pracownicy księgowości. Pracownica księgowości na polecenie przełożonej od razu 
zajęła się obsługą klientów bez uprzedniego przeliczenia stanu gotówki w kasie. Mienie 
zostało zatem powierzone pracownicy nieprawidłowo. 

Od odpowiedzialności za powierzone mienie pracownik może się zwolnić, jeżeli wykaże, 
że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapew-
nienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

 
PRZYKŁAD
Kierownik sklepu przekazał kasjerce jeden klucz do kasety na pieniądze, a drugi jako zapaso-
wy zatrzymał u siebie. W czasie inwentaryzacji przed urlopem kasjerki stwierdzono niedobór 

 Zobacz e-Poradnik „Dokumentacja 
pracownicza związana z zatrudnieniem” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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kasowy w wysokości 350 zł. Ponieważ mienie zostało powierzone nieprawidłowo ze względu 
na możliwość dostępu do kasy kierownika, trudno będzie pracodawcy wykazać winę kasjerki.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 maja 1999 r. (I PKN 73/99, OSNP 
2000/18/680), ujawnienie niedoboru kasowego w sytuacji, gdy pracodawca zapewnił warunki 
zabezpieczenia powierzonych pieniędzy, łączy się z domniemaniem zawinionego wyrządze-
nia szkody przez pracownika materialnie odpowiedzialnego.

Poza odpowiedzialnością materialną za szkodę powstałą wskutek niewyliczenia się pra-
cownika z powierzonego mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, przepisy prze-
widują również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy:
 ■ nieumyślnej (art. 114–119 Kodeksu pracy),
 ■ umyślnej (art. 122 Kodeksu pracy).

Odpowiedzialność za powierzone mienie nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności na 
zasadach ogólnych, gdy wyrządzi on szkodę w mieniu pracodawcy innym niż powierzone.

d3206003-888d-4e7f-a316-cc69e474eb2f
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 114–119, art. 122, art. 124 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

Jadwiga Krukowska –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z 30-letnim doświad-
czeniem w działach kadrowo-płacowych, od 20 lat nadzoruje 
pracę w tych działach 

ORZECZNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE:
 ● Pracowniczy obowiązek wyliczenia się z powierzonego mienia obejmuje nie tylko ilość, ale także wartość mie-

nia. Za niedobór kasowy (finansowy) w powierzonym mieniu, spowodowany nieuzasadnioną sprzedażą towa-
rów poniżej ustalonej ceny, pracownik odpowiada z winy umyślnej. (Wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 
1998 r., I PKN 23/98, OSNP 1999/7/238)

CZYTAJ TAKŻE

„Kiedy w przypadku wspólnej odpowiedzialności materialnej kosztami niedoboru można 
obciążyć tylko jednego pracownika” – MPPiU nr 20/2013; dostępny na www.inforfk.pl 

 >> odwołanie, powołanie, zwolnienie lekarskie

3.  Kiedy odwołanie ze stanowiska pracownika 
na zwolnieniu lekarskim jest skuteczne 

PROBLEM  Pracownik został zatrudniony na podstawie powołania. W akcie 
powołania wskazano, że odwołanie ze stanowiska może nastąpić w trybie 
art. 70 Kodeksu pracy. Pracodawca na spotkaniu, w obecności świadków, 
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ustnie poinformował pracownika, że odwołuje go ze sta-
nowiska. Pracownik po spotkaniu natychmiast udał się do 
lekarza i dostarczył zwolnienie lekarskie również na ten 
dzień, w którym był w pracy. W związku z tym nie przyjął 
pisma odwołującego go ze stanowiska i wskazującego datę 
rozwiązania stosunku pracy (z zachowaniem 3-miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia) przedstawionego mu w mo-
mencie składania zwolnienia lekarskiego. Czy odwołanie 
ze stanowiska pracy jest skuteczne? Czy stosunek pracy 
rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia, licząc od 
końca miesiąca, w którym ustnie poinformowano pracow-
nika o odwołaniu? 

RADA  Tak. Odwołanie pracownika ze stanowiska nale-
ży w tym przypadku uznać za skuteczne. Ponieważ w dniu 
odwołania pracownik wykonywał w zakładzie pracę, a na-
stępnie przyniósł zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że 
w tym dniu jest niezdolny do pracy z powodu choroby, należy 
przyjąć, że takie odwołanie jest skuteczne. Zatem stosunek 
pracy rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia, licząc 
od końca miesiąca, w którym wręczano mu odwołanie. 

UZASADNIENIE  Odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego 
na podstawie powołania może być dokonane w każdym czasie przez 
organ, który go powołał, i jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem 
umowy o pracę (art. 70 § 1 Kodeksu pracy). Warunkiem jest jednak, 
aby odwołanie zostało dokonane w formie pisemnej i zostało doręczo-
ne osobie odwołanej. 

W omawianym przypadku 
pracownik został poinformo-
wany o odwołaniu ustnie, a na-
stępnie próbowano mu wręczyć pisemne odwołanie w momencie skła-
dania zwolnienia lekarskiego. 

W sytuacji gdy w dniu odwołania pracownik wykonywał pracę w za-
kładzie pracy, a następnie przyniósł zaświadczenie lekarskie stwier-
dzające, że w tym dniu jest niezdolny do pracy z powodu choroby, na-
leży przyjąć, że takie odwołanie jest skuteczne. Potwierdza to uchwała 
Sądu Najwyższego z 11 marca 1993 r. (I PZP 68/92, OSNC 1993/9/140), 
zgodnie z którą:

(…) wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył 
pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdol-
ny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 k.p. (…).
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Jeśli zatem Państwa pracownik został poinformowany o odwołaniu ustnie, a następnie 
przedstawił zwolnienie i nie przyjął pisem-
nego odwołania, to fakt ten nie powoduje 
nieważności tego wypowiedzenia, gdyż nie 
dokonano go w okresie ochronnym. Taka ar-
gumentacja wynika również z m.in. z wyro-
ku Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 r., 
(I PKN 366/97, OSNP 1998/17/505). 

Ponadto z orzecznictwa Sądu Najwyższego 
wynika, że złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także wtedy, 
gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie 
zrobił (wyrok z 11 grudnia 1996 r., I PK 36/96). Pracownikowi przedstawiono bowiem w oma-
wianej sytuacji odwołanie ze stanowiska na piśmie, którego on nie przyjął. 

Pracownika powołanego można odwołać w każdym czasie. Nie zawsze jednak odwołanie będzie 
powodować jednoczesne rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę (będzie tak w przy-
padku choroby pracownika). Jeżeli jednak Państwa pracownik stał się niezdolny do pracy (chory) 
w dniu, w którym świadczył pracę i złożono mu odwołanie, wypowiedzenie jego umowy o pracę 
będzie skuteczne i rozpocznie swój bieg w dniu, w którym miał możliwość zapoznać się z nim. 

PRZYKŁAD
Pracownik został ustnie poinformowany o odwołaniu 30 kwietnia 2014 r. Po otrzymaniu tej 
informacji udał się do lekarza i przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie rozpoczynają-
ce swój bieg od dnia, kiedy został poinformowany o odwołaniu. Pracodawca w tym samym 
dniu chciał mu wręczyć pisemne odwołanie, którego pracownik nie przyjął. Należy uznać, że 
w takiej sytuacji wypowiedzenie rozpocznie swój bieg 1 maja br. Przebywanie pracownika na 
zwolnieniu lekarskim nie spowoduje opóźnienia w rozpoczęciu biegu terminu wypowiedzenia, 
jeżeli pracownik świadczył pracę w dniu, w którym pracodawca wręczał mu wypowiedzenie. 

W omawianej sytuacji odwołanie ze stanowiska, którego pracownik nie przyjął, mogą Państwo 
wysłać pocztą. Trzeba do niego dołączyć pismo z informacją, że w związku z nieprzyjęciem przez 
pracownika pisma odwołującego pracownika zostało ono przesłane pocztą. Brak takiej informacji 
może powodować, że pracownik będzie kwestionował fakt wcześniejszego wręczeniu mu odwołania. 

64646da0-0bf4-43dc-baa2-e702066fcac4

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 41, art. 70, art. 264, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

 ● art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i prawa 
podatkowego, doktorantka na Wydziale Prawa 

UWAGA!
Decydujące znaczenie dla skuteczności odwołania 
ma nie faktyczne zapoznanie się przez pracowni-
ka z treścią wypowiedzenia lecz możliwość takie-
go zapoznania.
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 >> zakaz konkurencji, odpowiedzialność materialna, pracownik, obowiązki pracownika

1.  Odpowiedzialność materialna pracownika 
za złamanie zakazu konkurencji podczas 
zatrudnienia

Konsekwencje złamania przez pracownika zakazu konkurencji w czasie 
trwania zatrudnienia mogą być dla niego bardzo dotkliwe. Pracownik 
może nie tylko stracić pracę, ale w razie ustalenia, że umyślnie wyrzą-
dził szkodę pracodawcy, będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania 
w pełnej wysokości powstałej szkody.

Pracownik, który nie dotrzymuje zobowiązania do niepodejmowania działalności konku-
rencyjnej obejmującego okres trwania stosunku pracy, narusza swoje obowiązki. Takie zacho-
wanie oznacza bowiem ich nienależyte wykonywanie. W takiej sytuacji pracodawca oprócz 
ukarania pracownika karą porządkową, rozwiązania z nim umowy o pracę, może pociągnąć 
go do odpowiedzialności materialnej. 

Zobowiązanie umowne
W zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalno-

ści konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub 
na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji) 
(art. 1011 § 1 Kodeksu pracy). Taka regulacja uprawnia pracodawcę do zawarcia tzw. umo-
wy o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia. Nie musi być to odrębna umowa 
względem umowy o pracę. Dopuszczalne jest zawarcie takiego zobowiązania w jednym do-
kumencie (wyrok SN z 9 marca 2006 r., II PK 235/05, OSNP 2007/3–4/43). Istotne jest jed-
nak, że umowa o zakazie konkurencji, obowiązująca również w trakcie trwania zatrudnienia, 
wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Zakres zakazu konkurencji może dotyczyć różnych sytuacji. Mogą one obejmować m.in.: 
 ■ prowadzenie działalności konkurencyjnej na własny lub cudzy rachunek, 
 ■ uczestnictwo w tworzeniu przedsiębiorstw konkurencyjnych lub w ich organach, 
 ■ posiadanie udziałów (akcji) w spółkach konkurencyjnych, 
 ■ wchodzenie w stosunki prawne z klientami albo personelem przedsiębiorstwa na własny 

lub cudzy rachunek. 

W praktyce zakres działalności konkurencyjnej wyznacza pracodawca, gdyż to właśnie ta 
strona stosunku pracy ma interes w zawarciu takiej umowy i występuje z reguły z taką inicjatywą 
wobec pracownika. To bowiem interesy pracodawcy i przez niego sprecyzowane mają podle-
gać ochronie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 czerwca 2013 r., III APa 9/12). Im do-
kładniej zostaną sformułowane postanowienia umowy o zakazie konkurencji, tym łatwiej stro-
ny będą mogły wdrażać je w życie, unikając ewentualnych sporów sądowych w tym zakresie. 
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Pracodawca, w interesie którego jest ustana-
wiany zakaz konkurencji, nie może bowiem 
pozostawiać pracownika w niepewności co 
do tego, jaki jest zakres związania go zaka-
zem prowadzenia działalności konkurencyj-
nej (wyrok SN z 3 grudnia 2008 r., I PK 97/08, 
M.P.Pr. 2009/6/315–321). 

Skutki braku umowy
Strony stosunku pracy mogą (nie mają takiego obowiązku) zawrzeć umowę zakazującą 

pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej. Nie oznacza to jednak, że podję-
cie takiej działalności przy braku umowy nie stanowi naruszenia pracowniczego obowiąz-
ku dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy). Jak zauważył SN 
w wyroku z 1 lipca 1998 r. (I PKN 218/98, OSNP 1999/15/480), zakaz wynikający z art. 100 
§ 2 pkt 4 Kodeksu pracy jest szerszy niż ten, który jest następstwem zawarcia umowy na 
podstawie art. 1011 Kodeksu pracy. Z tego powodu to, że umowa nie zostaje w pewnych 
przypadkach zawarta, np. z uwagi na brak zgody pracownika, nie oznacza, że przestaje 
go w określonym zakresie (prowadzenia działalności konkurencyjnej) obowiązywać powin-
ność wynikająca z ogólnego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy, zwłaszcza jeżeli 
podejmuje on działania, które mogą być kwalifikowane jako nieuczciwe lub leżą na pogra-
niczu działań z tego zakresu. 

Chociaż przy braku umowy o zakazie konkurencji pracownikowi można zarzucić naru-
szenie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, zawarcie tej umowy jest korzystne dla 
pracodawcy. 

Wskazanie bowiem w niej pracownikowi, jaki rodzaj działalności jest w ocenie praco-
dawcy działalnością konkurencyjną, a także określenie znanych pracodawcy podmiotów 
prowadzących taką działalność, może mieć decydujące znaczenie dla przypisania pod-
władnemu świadomości co do możliwości spowodowania szkody po stronie pracodawcy. 
Pozwoli to również wyeliminować argumenty obronne pracownika, że nie zdawał sobie 
sprawy z konkurencyjności takich podmiotów. 

Warunki odpowiedzialności
Pracodawca, który wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzia-

nego w umowie poniósł szkodę, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy (art. 114 i art. 115 Kodeksu pracy). Warunkami od-
powiedzialności materialnej będą:
 ■ niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy o zakazie 

konkurencji, 
 ■ wina (byłego) pracownika (nieumyślna lub umyślna), 
 ■ powstanie szkody po stronie pracodawcy, 
 ■ normalny związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zakazu a szkodą poniesioną przez pracodawcę. 

UWAGA!
Dokładne określenie w umowie zakresu zakazu 
konkurencji pozwoli uniknąć wątpliwości, czy do-
szło do jego naruszenia.
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Wskazane warunki muszą wystąpić łącznie. Na pracodawcy spoczywa obowiązek wy-
kazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika i wysokość szkody. 
Nieudowodnienie jednego z tych elementów skutkuje oddaleniem powództwa.

Naruszenie obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej może polegać 
na nieprzestrzeganiu go w ogóle lub tylko w części. Fakt, czy doszło do naruszenia posta-
nowień umowy w konkretnym przypadku, ustala się przez porównanie zaistniałego stanu 
faktycznego będącego skutkiem działań lub zaniechań pracownika z obowiązkami wskaza-
nymi w treści umowy o zakazie konkurencji. 

Pracownik musi wykonać umowę o zakazie konkurencji z nale-
żytą starannością, która obejmuje także obowiązek sprawdzenia, 
jaki jest zakres działalności (np. gospodarczej) „dodatkowego” 
pracodawcy i czy zakres ten nie pokrywa się z zakresem działalności macierzystego praco-
dawcy. Pracownik nie może bronić się zarzutem, że nie był mu znany zakres ich działalności 
(wyrok SN z 15 marca 2011 r., I PK 224/10).

PRZYKŁAD
Anna W. była zatrudniona w spółce ABC na stanowisku przedstawiciela handlowego. 
Przedmiotem działalności tej spółki była dystrybucja kosmetyków znanej marki. Anna W. 
na podstawie umowy zobowiązała się wobec swojego pracodawcy do niepodejmowania 
w trakcie zatrudnienia współpracy z inną firmą z tej samej branży. Mimo tego zobowiązania 
Anna W. podpisała umowę zlecenia ze spółką ABCD, która prowadziła sklep internetowy. 
Konsumenci mogli tam kupić przede wszystkim drobny sprzęt gospodarstwa domowego 
(np. suszarki do włosów, lokówki, prostownice, tostery itd.). W sklepie sporadycznie były 
sprzedawane kosmetyki do włosów. Chociaż zakres obowiązków Anny W. wynikających 
z umowy zlecenia obejmował sprzedaż sprzętu, spółka ABC może jej zarzucić złamanie 
zakazu konkurencji, ponieważ prowadzona działalność spółki ABCD pokrywała się z pro-
wadzoną przez jej pracodawcę. Przed zawarciem umowy zlecenia pracownica powinna 
zapoznać się z zakresem oferowanych produktów przez sklep internetowy.

Rodzaj winy określa zakres skutków
Istotnym warunkiem odpowiedzialności pracownika jest wina, która występuje w dwóch 

postaciach: nieumyślnej i umyślnej. Rozróżnienie stopnia winy ma dla pracownika zasadnicze 
znaczenie. Wina jest nieumyślna, gdy pracownik, przewidując możliwość wystąpienia szko-
dy, bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła jej uniknąć (niedbalstwo) albo nie przewiduje tej 
możliwości, choć powinien i mógł przewidzieć (lekkomyślność). W tym przypadku pracow-
nik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez 
pracodawcę (z wyłączeniem tzw. utraconych korzyści). Odszkodowanie należne pracodaw-
cy od pracownika nie może wówczas przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 

Z winą umyślną mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik chce wyrządzić szkodę i jego 
działania są celowe (zamiar bezpośredni), albo gdy zachowując się bezprawnie przewiduje 
możliwość popełnienia szkody i godzi się na to (zamiar ewentualny). 

Pełną treść orzeczenia znaj-
dziesz na www.inforfk.pl
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W przypadku winy umyślnej odpowiedzialność pracownika jest surowsza. Pracownik jest 
bowiem zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, a więc z uwzględnieniem 
utraconych przez pracodawcę korzyści (np. potencjalnych zysków, które zostałyby osiąg-
nięte, gdyby na skutek działań konkurencyjnych pracownika nie utracono dotychczasowych 
klientów).

PRZYKŁAD
Spółka B, prowadząca działalność w zakresie rachunkowości, domaga się od byłej pra-
cownicy Anny P. odszkodowania (wyliczonego przez biegłego) w wysokości 50 000 zł 
z powodu szkody wyrządzonej umyślnie przez niedotrzymanie obowiązków wynikają-
cych z pisemnej umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie 
trwania stosunku pracy. Anna P. wbrew tej umowie pracowała równocześnie w konku-
rencyjnej firmie prowadzonej przez jej męża, a nawet kierowała do niej klientów swojego 
pracodawcy. Anna P. zgadza się na pokrycie części szkody w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty 18 000 zł, czyli w granicach jej 3-miesięcznego wynagrodzenia za pra-
cę w spółce B. Skoro pracownica umyślnie wyrządziła szkodę swojemu pracodawcy, 
łamiąc zakaz konkurencji określony w umowie, m.in. kierując klientów spółki do konku-
rencyjnej firmy kierowanej przez jej męża, to zastosowanie ma art. 122 Kodeksu pracy. 
Przepis ten wskazuje, że pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany 
do jej naprawienia w pełnej wysokości. Ograniczenie wysokości odszkodowania do 
kwoty nieprzekraczającej 3-miesięcznego wynagrodzenia dotyczy jedynie nieumyślne-
go wyrządzenia szkody.

Wykazanie szkody
Pracodawca, który będzie dochodził od pracownika odpowiedniego odszkodowania z ty-

tułu szkody powstałej na skutek złamania zakazu konkurencji, musi wykazać jej wystąpienie 
oraz wysokość szkody. W praktyce jest to najtrudniejsze. W przeciwieństwie do umowy o za-
kazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony umowy o zakazie konkurencji zawartej 
na czas zatrudnienia nie mogą wprowadzić do niej zapisu przewidującego karę umowną na 
wypadek naruszenia przez pracownika postanowień tej umowy. Taka klauzula zwalnia pra-
codawcę z obowiązku udowodnienia istnienia i wysokości szkody.

Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2002 r. (I PKN 549/01, Pr. Pracy 2003/5/31) stwier-
dził, że przedłożenie powódce do podpisania projektu umowy o zakazie konkurencji, która 
zawierała niezgodną z prawem pracy (art. 1011 § 2 Kodeksu pracy) klauzulę wprowadzającą 
karę umowną, w dodatku w rażąco wygórowanej wysokości 50 000 zł, uprawniało ją do odmo-
wy zaakceptowania projektu. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy przepisy 
Kodeksu cywilnego mają zastosowanie do stosunku pracy wyłącznie w sprawach nieunormo-
wanych przepisami prawa pracy. Natomiast Kodeks pracy wyczerpująco reguluje zasady od-
powiedzialności materialnej pracownika za naruszenie zakazu konkurencji obowiązującego 
w czasie zatrudnienia. Dlatego postanowienia umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas 
trwania zatrudnienia, które zobowiązywałyby pracownika do zapłaty kary umownej w razie wy-
rządzenia szkody pracodawcy wskutek naruszenia tego zakazu, są nieważne z mocy prawa. 
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Jeżeli chodzi o związek przyczynowy, to 
pracownik ponosi odpowiedzialność tylko za 
normalne działania lub zaniechania, z których 
wynikła szkoda. Oznacza to, że jego odpowie-
dzialność ogranicza się tylko do następstw ty-
powych, a nie nietypowych czy przypadkowych. 

PRZYKŁAD
Waldemar K. zatrudniony w biurze nieruchomości podpisał z pracodawcą umowę o za-
kazie konkurencji obowiązującą w okresie zatrudnienia. Mimo tego zobowiązania zaczął 
współpracować z inną firmą prowadzącą działalność w tej samej branży. Gdy praco-
dawca dowiedział się o tym, wniósł do sądu pozew o odszkodowanie od Waldemara K. 
Pracodawca wykazał, że nastąpił spadek sprzedaży oferowanych przez biuro mieszkań. 
Jednak pozew został oddalony, ponieważ w trakcie procesu okazało się, że zmniejsze-
nie się liczby transakcji nie było spowodowane działalnością konkurencyjną pracow-
nika, lecz ogólną złą sytuacją w obrocie nieruchomościami. Brak było zatem związku 
przyczynowego między naruszeniem zakazu przez Waldemara K. a spadkiem transakcji 
(szkodą) odnotowanym przez pracodawcę.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Zamierzam zawrzeć umowę o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy z no-
wym pracownikiem. Jednak nie będzie on pełnił funkcji kierowniczych. Czy w tej 

sytuacji podpisanie takiej umowy jest dozwolone?
Tak. W odróżnieniu od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowę 

o zakazie konkurencji, obowiązującą w czasie trwania zatrudnienia, można zawrzeć z każ-
dym pracownikiem. Nie musi to być osoba, która ma dostęp do szczególnie ważnych infor-
macji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W praktyce pracodawcy 
jednak ograniczają zakres podmiotowy tej umowy do pracowników kluczowych. Do tej gru-
py należy przede wszystkim ścisłe kierownictwo oraz pracownicy, którzy mają bezpośredni 
wpływ na podstawową działalność przedsiębiorstwa. 

(?)
Z umową o pracę chcę przedłożyć pracownikom umowę o zakazie konkurencji 
w czasie trwania stosunku pracy. Czy umowa o zakazie konkurencji musi być za-

warta na cały okres obowiązywania umowy o pracę?
Nie. Okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy zale-

ży od woli stron. Zatem w jej treści można zastrzec, że zakończenie obowiązywania umowy 
nastąpi: 
 ■ z upływem czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę, 
 ■ z chwilą ustania stosunku pracy, 
 ■ za porozumieniem stron, 
 ■ gdy ustaną przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji, o czym pracodawca poinformuje 

pracownika na piśmie. 

UWAGA!
Niedopuszczalne jest ustanowienie kary umownej 
za złamanie zakazu w czasie obowiązywania umo-
wy o pracę.
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 100 § 2 pkt 4, art. 1011, art. 1013, art. 114–115, art. 119, art. 122, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

3a8c340d-3fb7-466f-9c8c-8b1b2dd621a1

Leszek Jaworski –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 >> zadaniowy czas pracy, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie dodatkowe

2.  Czy przy zlecaniu dodatkowej pracy w systemie 
zadaniowym trzeba zapłacić za nadgodziny 

PROBLEM  Zatrudniamy kilku pracowników na stanowiskach przedstawicieli 
handlowych w systemie zadaniowym. Jeden z pracowników będzie przez pe-
wien czas nieobecny i trzeba podzielić jego zadania na pozostałych handlow-
ców. Czy możemy okresowo zwiększyć tym osobom zakres pracy bez zwięk-
szania wynagrodzenia? 

RADA  Tak. Takie rozwiązanie jest możliwe pod warunkiem, że zwiększe-
nie czynności nie spowoduje przekroczenia norm czasu pracy pracowników. 
W przeciwnej sytuacji powstaną nadgodziny, które należy zrekompensować 
czasem wolnym lub dodatkami do wynagrodzenia. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Praca w systemie zadaniowym charakteryzuje się tym, że pracownicy, co 
do zasady, są rozliczani nie tyle z czasu pracy, co z realizacji powierzonych im zadań. Zatem 
bezpośrednim miernikiem wykonywanej pracy jest w tym przypadku wykonanie polecenia, 
a nie przepracowanie określonego czasu. 

Normy czasu pracy z art. 129 Kodeksu pracy służą jednak jako wyznacznik zakresu 
zadań ustalanych dla pracownika. Pracodawca przy ustalaniu czasu na wykonanie zada-

nia powinien uwzględnić wymiar czasu pracy wynikają-
cy ze wskazanych norm, czyli 8 godzin na dobę i prze-
ciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy. Takie ustalenia są dokonywane w poro-

zumieniu z pracownikiem. Tak również uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 2008 r. 
(II PK 148/07, OSNP 2009/7–8/93), który dodatkowo podkreślił, że brak takiego porozu-
mienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, 
ale w razie sporu powoduje po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone 
pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określo-
nych w art. 129 Kodeksu pracy. 

Zatem dodatkowe zadania nałożone na Państwa pracowników mogą doprowadzić do 
pracy w godzinach nadliczbowych. Taka praca nie występuje w zadaniowym czasie pracy 
tylko wtedy, gdy zadania zostały określone prawidłowo, tj. w taki sposób, aby były możliwe 

 Zobacz wideoszkolenie „Nowe przepisy 
o czasie pracy”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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do wykonania w ramach norm czasu pra-
cy z art. 129 Kodeksu pracy. Polecenia do-
datkowe, których wykonanie spowoduje 
przekroczenie tych norm, stanowi pracę 
nadliczbową. 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 4 sierpnia 1999 r. (I PKN 181/99, OSNP 
2000/22/810), nazwanie czasu pracy „zada-
niowym” nie wyłącza stosowania przepisów 
o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zwiększenie zakresu zadań musi więc zostać zrekompensowane w taki sposób, jak re-
kompensuje się – w tym przypadku powstałą w konsekwencji takiego zwiększenia – pracę 
w godzinach nadliczbowych. Zatem pracownik powinien otrzymać za taką pracę wynagro-
dzenie wraz z dodatkiem. 

Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy dodatkowe zadania nie będą 
stanowiły zwiększenia dotychczasowych zadań do wykonania przez pracowników, lecz za-
kres ich czynności zostanie zmodyfikowany. Może to nastąpić przez zmniejszenie rozpięto-
ści poszczególnych zadań.

PRZYKŁAD
Paweł K. jest zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. Jednym z jego 
obowiązków jest dbanie o ekspozycję towaru w sklepach znajdujących się w woje-
wództwie łódzkim, z którymi współpracuje pracodawca Pawła K. Pracownik od kwietnia 
2014 r. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W czasie jego nieobecności 
czynności te zostały przydzielone trzem innym handlowcom obsługującym sklepy w wo-
jewództwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Jednocześnie, 
w związku z zatrudnieniem nowego przedstawiciela handlowego, zakres zadań tych 
trzech pracowników został zmniejszony o przygotowywanie próbek towarów dla klien-
tów. W tym przypadku doszło do modyfikacji zakresu zadań przydzielonych pracowni-
kom. Jeżeli po zmianie wykonanie tych czynności jest możliwe w ramach norm czasu 
pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, nie spowoduje to pracy 
nadliczbowej. 

Pracodawca może zlecać pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy i niekoniecznie 
musi to prowadzić do nabycia przez niego prawa do wyższego wynagrodzenia. Wskazał na 
to Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 lutego 1991 r. (III APr 18/90, OSA 1991/2/7), 
stwierdzając, że:

(…) obowiązek wykonywania przez pracownika pracy wymagającej zwiększonego 
wysiłku w okresie zastępowania osoby przebywającej na urlopie, wynika z zasady 
dbałości pracownika o dobro zakładu pracy. Prawo do dodatkowego wynagro-

dzenia z tego tytułu nie przysługuje pracownikowi, gdyż żaden przepis tego prawa nie 
wprowadza (…). 

UWAGA!
Praca nadliczbowa w systemie zadaniowym nie wy-
stępuje tylko wtedy, gdy zadania przydzielone pra-
cownikom zostały określone w taki sposób, aby 
istniała możliwość ich wykonania w ramach norm 
czasu pracy.
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>> telepraca, ekwiwalent, internet

3.   Jak ustalić ekwiwalent za Internet 
dla telepracownika

PROBLEM  Zatrudniamy kilku telepracowników. Przy wykonywaniu obowiązków 
służbowych osoby te używają prywatnych komputerów i korzystają z prywatnego 
Internetu. Z tytułu użytkowania komputerów pracownicy otrzymują ekwiwalent, 
który jest zwolniony z opodatkowania. Natomiast nie rekompensujemy tym oso-
bom kosztów używania przez nie prywatnego łącza internetowego. Ekwiwalent 
z tego tytułu chcemy wypłacać pracownikom od maja br. W jaki sposób ustalić 
wysokość tego ekwiwalentu? Czy takie świadczenie będzie zwolnione z podatku?

RADA  Wysokość ekwiwalentu za Internet powinni Państwo ustalić w sposób 
uwzględniający np. wymiar czasu pracy telepracownika i czas wykorzystywa-
nia łącza do celów pracodawcy oraz poniesione przez tę osobę wydatki na 
Internet. Będzie on wówczas zwolniony z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, określić m.in.: za-
sady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy 
w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania pod 
względem bhp oraz ergonomii. W takim przypadku telepracownikowi przysługuje ekwiwa-
lent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie pracy albo w zawartej 
z nim odrębnej umowie. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szcze-
gólności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzysta-
nego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe (art. 6711 § 2–3 Kodeksu pracy).

Dostęp do łącza internetowego jest konieczny do komunikowania się pracownika z pracodaw-
cą i przesyłania wyników swojej pracy, a co za tym idzie jest niezbędny do wykorzystania kom-
putera jako narzędzia pracy. Tak przyznany ekwiwalent za prywatny Internet jest zwolniony z po-
datku (interpretacja Ministra Finansów z 29 października 2010 r., DD3/033/166/IMD/09/PK-1320). 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 129 § 1, art. 140 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 208
4ad773b0-9eb4-4e9d-9e4c-d4304c56dc16

Marek Rotkiewicz –  ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa 
cywilnego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, 
szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą

CZYTAJ TAKŻE

„Rozliczanie pracy nadliczbowej w praktyce” – MPPiU nr 4/2014; dostępny na www.inforfk.pl
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Ponieważ sposób ustalenia ekwiwalentu za korzystanie z łącza internetowego nie został 
wprost określony w przepisach, można posiłkować się m.in. stanowiskami urzędów skar-
bowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 września 
2009 r., IBPBII/1/415–536/09/BD wskazał na warunki zwolnienia takiego ekwiwalentu z po-
datku i stwierdził, że:

(…) ekwiwalent wypłacany telepracownikom za poniesione koszty związane z za-
pewnieniem łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej 
– uwzględniającej wymiar czasu pracy pracownika, uśrednione koszty rynkowe 

dostępu do Internetu, potrzeby pracodawcy i pracownika związane z należytym wykonaniem 
telepracy – stanowił będzie przychód ze stosunku pracy pracownika, który jednocześnie 
korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Interpretacja ta powoduje jednak wątpliwości w zakresie konieczności uśrednienia kosz-
tów rynkowych dostępu do Internetu, gdy faktycznie opłacany abonament przez telepracow-
nika nie odbiega istotnie od cen rynkowych bądź dane łącze jest wymagane przy wykony-
waniu przez niego pracy. Ponoszone przez telepracownika faktyczne wydatki na opłacenie 
łącza w części (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy zatrudnionego) dotyczą przecież 
potrzeb pracodawcy. Wskazywałaby na to również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 20 grudnia 2012 r., IPPB2/415–953/12–2/LS, według której:

(…) kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydat-
kom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą 
pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów 

lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie 
tego używania. (…) Podstawą wypłaty ekwiwalentu będą dowody potwierdzające i dokumen-
tujące wykorzystywanie prywatnych urządzeń na rzecz pracodawcy. (…) ekwiwalent wypła-
cany telepracownikom za poniesione koszty związane z zapewnieniem stałego dostępu do 
Internetu, stanowił będzie przychód ze stosunku pracy pracownika, który jednocześnie ko-
rzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

PRZYKŁAD
Marcin P. jest telepracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy i ponosi 
co miesiąc wydatki na opłacenie stałego łącza za Internet w wysokości 70 zł (z podat-
kiem VAT). W kwietniu 2014 r. przez wszystkie dni robocze (21 dni z 30 dni kalendarzo-
wych) wykorzystywał prywatne łącze na potrzeby pracodawcy. Pracodawca wypłaca 
pracownikowi ekwiwalent z tego tytułu, obliczany w następujący sposób: 70 zł x (21: 30) 
x (8 : 24) = 16,33 zł. Przyjętą metodę należy uznać za prawidłową. 

Polecanym rozwiązaniem jest odpowiednie pomniejszanie ekwiwalentu za udostępnie-
nie Internetu o liczbę dni, w których telepraca nie jest wykonywana w danym miesiącu z po-
wodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub z innej przyczyny. W tym czasie bowiem 
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telepracownik nie korzysta ani ze sprzętu, 
ani ze stałego łącza do celów pracodawcy. 
W szczególności trudno byłoby zaakcepto-
wać pogląd, aby pracownik otrzymał nieopo-
datkowany ekwiwalent za używanie kompute-
ra i łącza internetowego, gdy np. cały miesiąc 
przebywał na urlopie. 

Przepisy nie wymagają wprost prowadzenia 
takiej ewidencji. Nie można jednak wykluczyć, 
że organy podatkowe nie będą wymagały wy-

kazania prawidłowości naliczania ekwiwalentu w przypadku ewentualnej kontroli pracodawcy. 
Wtedy jako dowód organy podatkowe są zobowiązane przyjąć wszystko, co może przyczynić 
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej).

W razie wątpliwości co do przyjętej metody i poprawności ustalania ekwiwalentu za 
Internet pracodawca może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

e683edd8-d179-4919-b9bd-80613df83c0c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6711 § 2–3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 208

 ● art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● art. 180 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 183

Krzysztof Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatko-
wego i rozliczania pracowników, autor licznych publikacji z tej tematyki

UWAGA!
Pracodawca, aby w razie kontroli udowodnić przed 
organem podatkowym prawidłowość ustalonego 
i wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu za pry-
watny Internet, może przedłożyć wszystko, co nie 
jest sprzeczne z prawem, w tym również ewidencję 
wykorzystania łącza, jeżeli taka jest prowadzona.

XIX EDYCJA
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 >> działalność gospodarcza, podstawa wymiaru składki, ZUS

1.  Preferencyjne składki przysługują również 
przedsiębiorcy, który wcześniej prowadził 
działalność lub wykonywał pracę za granicą

Osoby rozpoczynające działalność na terytorium Polski mogą skorzy-
stać z preferencyjnych warunków opłacania składek z tego tytułu, jeżeli 
spełniają określone wymogi. Wcześniejsza praca w państwach członkow-
skich nie pozbawia takiej osoby prawa do opłacania niższych składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli osoba prowadząca działalność na terenie krajów UE nie podlegała z tego tytułu 
ustawodawstwu polskiemu, to rozpoczynając działalność gospodarczą w Polsce może sko-
rzystać z preferencyjnych warunków opłacania składek. Wcześniejsze prowadzenie działal-
ności gospodarczej w krajach UE podlegające tamtemu ustawodawstwu nie jest uznawane 
za działalność prowadzoną w Polsce. 

Kto może płacić obniżone składki
Co do zasady, osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają składki od zadeklaro-

wanej kwoty nie niższej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe  (art. 18 ust. 8 
i art. 20 ust. 1 ustawy systemowej). W 2014 r. 
minimalna podstawa wymiaru składek wyno-
si 2247,60 zł.

Wyjątkowo, dla osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w okresie pierwszych 24 miesięcy kalenda-
rzowych od dnia jej rozpoczęcia podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, tj. w 2014 r. 504 zł.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie oso-
by prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działal-
ności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jaw-
nych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., a tak-
że twórcy i artyści. Z ulgi nie mogą również skorzystać osoby, które:
 ■ w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania 

działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, 

UWAGA!
Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia przy-
sługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych 
od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności 
gospodarczej. 
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 ■ wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed 
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalen-
darzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czyn-
ności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 pkt 2 
ustawy systemowej). 

W związku z tym osoba, która wcześniej współpracowała przy prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, po rozpoczęciu własnej działalności, w ramach której świadczy te same 
czynności na rzecz osoby, z którą współpracowała i jakie wcześniej wykonywała jako osoba 
współpracująca w ramach umowy o pracę, opłaca składki na zasadach ogólnych. Nie jest 
więc uprawniona do opłacania składek na preferencyjnych warunkach. 

Ulga przysługuje tylko przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia roz-
poczęcia wykonywania działalności gospodarczej. ZUS wyjaśnia, że warunkiem skorzystania 
z preferencyjnych składek jest niewykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy przez cały 
24-miesięczny okres. Z chwilą gdy przedsiębiorca rozpocznie świadczenie usług dla byłego 
pracodawcy, utraci prawo do opłacania obniżonych składek.

 Zgłoszenie do ubezpieczeń
Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal-

nemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywa-
nia. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsię-
biorców dobrowolne. Przedsiębiorcy podlegają ubezpiecze-

niu chorobowemu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej 
jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy systemowej). 

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS 
Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej są płatnikami 

składek na własne ubezpieczenia. Zgłoszenia płatnika składek należy dokonać przez zło-
żenie formularza CEIDG-1. Na podstawie otrzymanego z CEIDG wniosku o wpis w związku 
z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej ZUS sporządza z urzędu formularz 
zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA.

Natomiast zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowe-
go i zdrowotnego przedsiębiorca powinien dokonać samodzielnie, w terminie 7 dni od daty po-
wstania obowiązku ubezpieczeń (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności). W tym celu 
płatnik składek powinien złożyć w ZUS formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx. 

Gdy przedsiębiorca wcześniej prowadził działalność 
lub pracował w innym państwie UE
Osoby, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na tere-

nie Polski i podlegają obecnie ustawodawstwu polskiemu, a które uprzednio (w okresie po 
30 kwietnia 2004 r.) prowadziły taką działalność na terenie innego państwa członkowskiego 

 Zobacz e-Poradnik „Składki na ZUS 
przedsiębiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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Unii Europejskiej, są traktowane tak, jakby prowadziły swoją działalność zawodową na te-
rytorium tego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo określono jako właściwe 
(art. 13 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) 

PRZYKŁAD 
Marek W. prowadził działalność gospodarczą (pracownia architektoniczna) na teryto-
rium Belgii do 28 lutego 2014 r. W okresie prowadzenia tej działalności podlegał ubez-
pieczeniom społecznym w Belgii. Od 1 marca 2014 r. prowadzi w Polsce ten sam rodzaj 
działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG i z tego tytułu zgłosił się do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W tym przypadku od 1 mar-
ca 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby z tytułu 
prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. 
Preferencyjne składki może opłacać przez okres 24 miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce wykonywał 
działalność na terytorium innego państwa członkowskiego UE (po przystąpieniu Polski do 
UE), przysługuje mu prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy 
wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przez cały okres wykonywania 
tej działalności nie podlegał polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń (właściwe było 
inne ustawodawstwo). Działalność wykonywana bowiem za granicą, z tytułu której osoba pod-
legała tamtejszemu ustawodawstwu, nie jest uznawana za działalność prowadzoną w Polsce. 

PRZYKŁAD 
Hans P. jest obywatelem Niemiec. W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
prowadził działalność gospodarczą na terenie Niemiec (kancelaria adwokacka) i tam 
podlegał ubezpieczeniom społecznym. Od 1 kwietnia 2014 r. prowadzi kancelarię adwo-
kacką w Polsce, gdzie obecnie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tej 
sytuacji może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na podstawie art. 18a ustawy sy-
stemowej. Zatem od 1 kwietnia 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne tej osoby z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce nie może 
być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Także osoby, które przed rozpoczęciem 
działalności w Polsce wykonywały pracę 
w innym państwie członkowskim UE, mogą 
opłacać składki na ubezpieczenia społecz-
ne od obniżonej podstawy wymiaru, nawet 
jeżeli obecnie w ramach prowadzonej dzia-
łalności świadczą usługi na rzecz zagranicz-
nego pracodawcy, u którego były wcześniej 
zatrudnione.

UWAGA!
Przedsiębiorca, który przed rozpoczęciem działal-
ności w Polsce był zatrudniony w innym państwie 
członkowskim UE, może opłacać składki na prefe-
rencyjnych warunkach, ponieważ zagraniczny pra-
codawca nie jest uznawany za byłego pracodawcę 
w rozumieniu ustawy systemowej.
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Potwierdził to Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2013 r. 
(DI/200000/451/1469/2012), w uzasadnieniu której wskazał, że:

(…) podjęcie pracy najemnej lub prowadzenie pozarolniczej działalności na tery-
torium innego państwa członkowskiego Unii nie pozbawia danej osoby prawa do 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy ich wy-

miaru, tj. od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli dla pracownika przez okres za-
trudnienia właściwe było ustawodawstwo inne niż polskie, ponieważ takiej pracy nie uznaje 
się za pracę wykonywaną na terenie Polski. Jednocześnie pod pojęciem „byłego pracodaw-
cy”, o którym mowa w art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy należy rozumieć każdego pracodawcę, na 
rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia 
działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy 
o pracę. Pojęcie „byłego pracodawcy” nie odnosi się natomiast m.in. do podmiotu, na rzecz 
którego praca była świadczona w innym państwie członkowskim. W konsekwencji, dla osoby 
po raz pierwszy rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 
w Polsce, pomimo wykonywania przez nią w ramach tej działalności usług na rzecz byłego 
irlandzkiego pracodawcy, ma zastosowanie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Może ona zatem przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia swojej działalności opłacać składki na ubezpieczenia społeczne 
od podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (…).

PRZYKŁAD
Jacek K. był zatrudniony we francuskiej firmie informatycznej przez okres 2 lat, od lute-
go 2012 r. do lutego 2014 r. Obecnie firma ta prowadzi działalność w Olsztynie. Jacek K. 
zamierza rozpocząć działalność w Polsce, w ramach której będzie świadczył tego sa-
mego rodzaju usługi, jakie wykonywał w czasie zatrudnienia we Francji, w tym dla po-
przedniego pracodawcy. W tej sytuacji Jacek K., mimo że w ramach działalności prowa-
dzonej w Polsce będzie wykonywać usługi na rzecz byłego francuskiego pracodawcy, 
może przez okres pierwszych 24 miesięcy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne 
na preferencyjnych warunkach, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w art. 18a 
ustawy systemowej.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Od stycznia 2012 r. do kwietnia 2014 r. prowadziłem działalność gospodarczą na 
terenie Francji. Jednocześnie byłem zatrudniony na umowę o pracę w Polsce i w za-

kresie ubezpieczeń społecznych podlegałem ustawodawstwu polskiemu. Od 1 maja 2014 r. 
planuję rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Czy w tej sytuacji mogę przez 
24 miesiące opłacać składki z tytułu prowadzonej działalności na preferencyjnych 
warunkach?

Nie. Do działalności, jaką prowadził Pan we Francji, miały zastosowanie polskie przepisy 
w zakresie zabezpieczenia społecznego. Osoba, która wykonuje pracę najemną i prowadzi 
działalność w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu w tym państwie, 
w którym jest zatrudniona na umowę o pracę. Był Pan zatrudniony w Polsce i w Polsce były 
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opłacane za Pana składki na ubezpieczenia społeczne. Dlatego lata prowadzonej działalności 
we Francji nie mają w tej sytuacji znaczenia. Od 1 czerwca 2014 r. powinien Pan opłacać skład-
ki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

31209181-6bc9-4a3d-b998-77f2e1884cf3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 14 ust. 1 i ust. 1a, art. 18, art. 18a, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 

 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 295

 ● art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.U. UE L z 2004 r. Nr 166, poz. 1; ost.zm. Dz.U. UE L 
z 2013 r. Nr 346, poz. 27

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, specjalista i praktyk, od 10 lat zajmuje się 
prawem ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publika-
cji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

>>  współpraca, działalność gospodarcza, umowa zlecenia, obowiązki płatnika

2.  Czy zatrudnionego na umowę zlecenia 
członka rodziny przedsiębiorcy 
należy traktować jak osobę współpracującą

PROBLEM  Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniłem żonę jako osobę 
współpracującą przy prowadzeniu tej działalności i zgłosiłem ją do ubezpie-
czeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem 05 11 xx. Ponadto zawarłem 
umowę zlecenia z synem, z którym pozostaję we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Czy w związku z tym, że syn jest członkiem rodziny przedsiębior-
cy, powinien być zgłoszony do ZUS również z tytułu współpracy przy prowa-
dzeniu działalności? 

RADA  Nie. W sytuacji gdy przedsiębiorca zawiera umowę zlecenia z człon-
kiem rodziny, obowiązkowo zgłasza taką osobę do ubezpieczeń społecznych 
z umowy, a nie z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności. Nie ma 
przy tym znaczenia, że osoba ta prowadzi z przedsiębiorcą wspólne gospo-
darstwo domowe.

UZASADNIENIE  Za osobę współpracującą z osobą pro-
wadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 
systemowej uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci 
drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przy-
sposabiające, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zlecenio-
biorców” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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przy prowadzeniu tej działalności. Do osób współpracujących nie zalicza się ww. osób, je-
śli przedsiębiorca zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osobą 
współpracującą nie będzie również członek rodziny, z którym płatnik zawrze umowę zlece-
nia lub inną umowę cywilnoprawną (art. 8 ust. 1–2a ustawy systemowej).

PRZYKŁAD 
Witold R. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Wraz z nim w firmie pracu-
je jego żona Hanna, która nie ma z Witoldem R. zawartej ani umowy cywilnoprawnej, 
ani umowy o pracę. Witold R. zgłosił żonę do ZUS z tytułu współpracy przy prowadze-
niu działalności gospodarczej z kodem 05 11 xx. W czasie spiętrzenia prac w firmie, 
w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., Witold R. poprosił o wsparcie przy 
realizacji zamówień swojego syna Bartłomieja, z którym zamieszkuje. Zawarł z nim na 
ten okres umowę zlecenia. W tej sytuacji Bartłomiej R. nie będzie podlegał ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności. Od 1 grud-
nia 2013 r. do 31 marca 2014 r. będzie on podlegał obowiązkowi ubezpieczeń jako 
zleceniobiorca. Płatnik składek zgłosił syna na formularzu ZUS ZUA z kodem 04 11 xx 
do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego, a także do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z datą 1 grudnia 2013 r. Wyrejestrowania 
płatnik dokonał 1 kwietnia 2014 r. Dodatkowo, oprócz dokumentów zgłoszeniowych, 
płatnik co miesiąc powinien składać raporty rozliczeniowe ZUS RCA, wykazując żonę 
jako osobę współpracującą oraz syna jako zleceniobiorcę, oraz zbiorczą deklarację 
ZUS DRA z wykazanymi kwotami składek na ubezpieczenia za wszystkich ubezpie-
czonych w firmie.

Może się zdarzyć, że zatrudniony w firmie płatnika członek rodziny posiada jednocześ-
nie inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Następuje wtedy tzw. zbieg tytułów do ubez-

pieczeń. Umowa o pracę stanowi pierw-
szeństwo w obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne, natomiast obo-
wiązek opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne z drugiego tytułu będzie zależał 
od wysokości przychodu osiąganego z umo-
wy o pracę. Objęcie ubezpieczeniami z tytu-
łu umowy zlecenia ma charakter dobrowol-
ny, jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu 

umowy o pracę wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na okres mie-
siąca (1680 zł w 2014 r.). 

W przeciwnym razie taka osoba podlega również obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym oraz wypadkowemu (dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu) rów-
nież z tytułu umowy zlecenia. Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń obowiązkowo należy 
opłacać składkę zdrowotną zarówno z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, jak i z umo-
wy zlecenia.

UWAGA!
Objęcie ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia 
będzie miało charakter dobrowolny, jeżeli dochody 
z umowy o pracę zawartej z innym podmiotem wy-
noszą co najmniej płacę minimalną.
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PRZYKŁAD
Ryszard H. prowadzi warsztat samochodowy. W związku z tym, że w okresie wiosennym 
w warsztacie jest dużo pracy, przedsiębiorca zawarł ze swoim synem umowę zlecenia 
na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 r. Syn Ryszarda H. zawarł 1 marca 2014 r. umo-
wę o pracę na 1/2 etatu z inną firmą. Przychód z tej umowy wynosi 2000 zł. Ponieważ 
kwota wynagrodzenia za pracę przewyższa kwotę minimalnej płacy, syn przedsiębiorcy 
obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu:
 ■ od 1 do 28 lutego 2014 r. – z tytułu umowy zlecenia,
 ■ od 1 marca 2014 r. – z tytułu umowy o pracę.

Z tytułu umowy zlecenia, trwającej od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r., syn Ryszarda H. 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a do ubezpieczeń społecznych 
może zgłosić się dobrowolnie.

fbb3b4b5-19e5-4f24-8ce5-0d73a2dd12f3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 8, art. 9, art. 11–14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● art. 66 ust. 1, pkt 1e, art. 69, ust. 1, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 295

 ● rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2014 r. – Dz.U. z 2013 r., poz. 1074

Anna Boszko –  ekspert prawa ubezpieczeń społecznych z 20-letnią praktyką, szkoleniowiec 
z zakresu prowadzenia rozliczeń z ZUS z wykorzystaniem Programu Płatnik

>>  umowa zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązki pracodawcy

3.  Jak rozliczyć zaległe składki za pracownika, 
który wykonuje umowę zlecenia zawartą 
z innym podmiotem, ale na rzecz swojego 
pracodawcy

PROBLEM  Nasza spółka podpisała kontrakt z inną firmą. Firma ta zawarła 
z naszym pracownikiem umowę zlecenia na wykonywanie usług dla naszej 
spółki. W efekcie ten pracownik jest jednocześnie naszym zleceniobiorcą, 
świadczącym dla nas usługi (inne niż w ramach umowy o pracę). Po kontroli 
ZUS we współpracującej z nami firmie okazało się, że to nasza spółka powin-
na opłacić wszystkie składki za tego pracownika. ZUS skontrolował także 
naszą firmę i nakazał skorygować raporty RCA oraz zapłacić zaległe skład-
ki, zgodnie z przypisem składek z protokołu pokontrolnego. W jaki sposób 
mamy pobrać składki od wynagrodzenia z umowy zlecenia, skoro pracownik 
otrzymuje tylko wynagrodzenie z etatu? 
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RADA  Powinni Państwo skorygować dokumenty rozliczeniowe za pracow-
nika i ustalić kwotę nieopłaconych składek. Powstałą z tego tytułu zale-
głość mają Państwo obowiązek wpłacić do ZUS w całości, a potem rozliczyć 
się z pracownikiem z finansowanych przez niego składek. Pracownik może 
wpłacić zaległą kwotę do kasy firmy bądź na firmowy rachunek bankowy. 
Mogą Państwo również dokonać potrącenia z jego bieżącego wynagrodzenia 
z etatu, ale tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Jeżeli nie będą 
Państwo dochodzić od pracownika zwrotu zapłaconych za niego składek, to 
będą one dla tego pracownika przychodem z tzw. innych źródeł. 

UZASADNIENIE  Aby prawidłowo rozliczyć pracownika, który wykonywał umowę zlecenia zawar-
tą z innym podmiotem, ale usługa była świadczona dla Państwa, w pierwszej kolejności należy 

ustalić kwotę przychodu z tytułu tej umowy. Dane 
o wysokości osiągniętego wynagrodzenia z umo-
wy zlecenia mogą Państwo uzyskać:

 ■  z protokołu pokontrolnego wydanego przez ZUS lub
 ■  od pracownika, który w tej sytuacji powinien Państwu przedstawić np. umowę zlecenia 

lub wystawiane zleceniodawcy rachunki.

Skorygowanie raportów rozliczeniowych ZUS RCA za tego pracownika będzie polegało na 
podwyższeniu jego podstawy wymiaru składek o kwotę wynagrodzenia ze zlecenia. Powstałą 
z rozliczenia zaległość z tytułu składek pracodawca musi opłacić w całości. Dla ZUS nie ma bo-

wiem znaczenia, czy będą one pochodziły od 
ubezpieczonego (w finansowanej przez niego 
części), czy zostaną opłacone za pracownika 
ze środków pracodawcy. To Państwo muszą 
rozliczyć się z pracownikiem, który, co do za-
sady, powinien Państwu zwrócić składki finan-
sowane w jego części. 

Pracownik może wpłacić składki należne 
z umowy zlecenia w kasie lub na rachunek bankowy firmy. Może również wyrazić pisemną zgodę na 
potrącenie zaległych składek z bieżącego wynagrodzenia za pracę. Jednak w tym przypadku, z uwa-
gi na to, że jest to dobrowolne potrącenie na rzecz pracodawcy, płatnik musi zachować kwotę wolną 
od potrąceń, tj. 100% minimalnego wynagrodzenia netto. Jeżeli pracodawca zdecyduje o niepotrąca-
niu pracownikowi zaległych składek, to u pracownika powstanie przychód z innych źródeł. Od takie-
go przychodu nie należy pobierać składek ZUS ani zaliczki na podatek. Dopiero po zakończeniu roku 
podatkowego, w terminie do końca lutego mają Państwo obowiązek sporządzić i przekazać pracow-
nikowi oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C o wysokości takiego przychodu. Pracownik sam 
zapłaci podatek, doliczając ten przychód do pozostałych dochodów w zeznaniu rocznym. 

Jeżeli pracodawca na bieżąco dokonuje rozliczenia składek z tytułu wynagrodzenia z etatu 
oraz z umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem, pracownik nie musi wyrażać pisemnej zgo-
dy na potrącenie składek. 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zleceniobiorców” 
dostępny w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Jeżeli po skorygowaniu dokumentów rozliczenio-
wych powstanie z tego tytułu niedopłata składek, 
płatnik ma obowiązek zapłacić zaległość w cało-
ści, a dopiero potem rozliczyć się z pracownikiem.
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PRZYKŁAD
Spółka Dombud podpisała kontrakt z firmą Allglass na wyko-
nanie montażu okien na jednej z budów. Mariusz P., zatrud-
niony w Dombudzie, zawarł z Allglassem umowę zlecenia, na 
podstawie której miał wykonać pomiary okien w obiekcie budow-
lanym. Czynność ta miała być wykonywana na rzecz pracodawcy 
Mariusza P. Wynagrodzenie ze zlecenia wynosi 1000 zł, a z pracy 
na etacie 4800 zł. Spółka będąca pracodawcą Mariusza P. musi roz-
liczyć ze składek oba wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek 
stanowi kwota:
 ■ na ubezpieczenia społeczne – 5800 zł (4800 zł + 1000 zł),
 ■ na ubezpieczenie zdrowotne – 5004,82 zł (5800 zł – (5800 zł x 
x 13,71%),
 ■ na FP i FGŚP – 5800 zł (4800 zł + 1000 zł).

Przy obliczaniu wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi należy 
potrącić zarówno składki należne od wynagrodzenia, jak i od przy-
chodu z umowy zlecenia. Natomiast firma montażowa Allglass po-
biera z wynagrodzenia z umowy zlecenia tylko zaliczkę na podatek 
dochodowy.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych płatnikiem skła-
dek nie zawsze jest podmiot, który nawiązał stosunek prawny. Do celów 
ubezpieczeniowych za pracownika uważa się nie tylko osobę pozostającą 
w stosunku pracy, ale także zleceniobiorcę, który zawarł umowę cywilno-
prawną z osobą trzecią, ale pracę wykonuje na rzecz swojego pracodaw-
cy. Wykonujący taką umowę ubezpieczony podlega ubezpieczeniom jak 
pracownik, a jego przychód podlegający oskładkowaniu jest uzupełniony 
o przychód z umowy zlecenia. Nie ma znaczenia, że przedmiot umowy cy-
wilnej i umowy o pracę różnią się ani że stroną umowy zlecenia nie jest za-
kład pracy, w którym pracownik jest zatrudniony na etat. 

9db366e3-c47c-4be0-a37c-ad728d9f3f25

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 18 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-

pieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● art. 20, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

Izabela Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką 
wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych 
publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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>> zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie

1.  Weryfikacja prawidłowości zwolnienia 
lekarskiego przez płatnika

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi zwolnienie lekarskie 
w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Do obowiązków płatnika należy 
weryfikacja prawidłowości druku ZUS ZLA. Płatnik nie może odmówić przy-
jęcia zwolnienia lekarskiego nawet wtedy, gdy zawiera ono błędy, ponieważ 
jest to dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy. W takiej sytuacji 
płatnik musi zwrócić się bezpośrednio lub za pośrednictwem ubezpieczone-
go do lekarza o stosowną korektę informacji zawartej w zwolnieniu.

Płatnik składek jest zobowiązany przyjąć w każdej sytuacji zaświadczenie lekarskie wystawio-
ne na druku ZUS ZLA. W ten sposób pracownik (ubezpieczony) dokumentuje swoją niezdolność 
do wykonywania pracy w określonym czasie. Jednak nie zawsze zwolnienie lekarskie uprawnia do 
zasiłku chorobowego (lub opiekuńczego). Wypłatę zasiłku umożliwi tylko prawidłowo wystawiony 
dokument ZUS ZLA. Pracodawca po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego pracownika dokonuje 
jego formalnej kontroli. Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie lekarskie:
 ■  nie zostało sfałszowane, 
 ■  jest prawidłowo wypełnione. 

Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać m.in.:
 ■  dane identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, płatnika składek 

oraz lekarza przeprowadzającego badanie,
 ■  okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym 

zakładzie opieki zdrowotnej, wskazania lekarskie lub okres zwolnienia od wykonywania 
pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem ro-
dziny, datę urodzenia członka rodziny i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.

Jeżeli pracodawca ma podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, po-
winien wystąpić o wyjaśnienie do lekarza, który je wystawił. Natomiast w przypadku stwier-
dzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami, płatnik zasiłku 
powinien wystąpić o wyjaśnienie do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. 

Płatnik składek weryfikując dane umieszczone na druku ZUS ZLA powinien zwrócić uwagę na 
kompletność i prawidłowość wypełnienia wszystkich rubryk oraz umieszczenie niezbędnych pieczą-
tek. Jeżeli stwierdzi błędy, powinien zwrócić zwolnienie:
 ■  pracownikowi l ub 
 ■  lekarzowi w ystawiającemu 

w celu dokonania stosownej korekty przez lekarza wystawiającego to zaświadczenie. 
Każda korekta na zaświadczeniu lekarskim powinna być opatrzona podpisem i pieczątką 

lekarza, który tej poprawki dokonał. 

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik na zwolnie-
niu lekarskim” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Błędy, które powodują konieczność korekty zwolnienia lekarskiego

PRZYKŁAD
Pracownik dostarczył 28 kwietnia br. do zakładu pracy zaświadczenie lekarskie stwierdza-
jące niezdolność do pracy od 26 kwietnia do 14 maja br. Płatnik zasiłku dokonując kon-
troli formalnej tego zaświadczenia stwierdził, że brak na nim wskazań lekarskich w rubry-
ce 15 oraz błędnie został wpisany NIP płatnika składek w rubryce 20. Płatnik zasiłku po 
stwierdzeniu nieprawidłowości na zaświadczeniu lekarskim przed dokonaniem wypłaty 
zasiłku zwrócił druk ZUS ZLA lekarzowi, który go wystawił, z informacją o nieprawidło-
wościach i konieczności dokonania uzupełnienia i korekty na zaświadczeniu. Pracownik 
nie miałby takiej możliwości ze względu na zamieszkanie w dość odległej miejscowości. 
Pracodawca poinformował pracownika o zaistniałej sytuacji oraz o dokonaniu wypłaty 
zasiłku chorobowego dopiero po otrzymaniu od lekarza poprawionego zaświadczenia. 

PRZYKŁAD
Ubezpieczony dostarczył zleceniodawcy 7 kwietnia br. druk ZUS ZLA w związku z ko-
niecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem wraz z oświadczeniem na druku 
ZUS Z-15 na okres od 1 kwietnia do 5 kwietnia br. Po wstępnej weryfikacji przedłożonych 

Brak numeru 
PESEL

Brak daty 
urodzenia

Brak okresu 
niezdolności  

do pracy

Brak podpisu lub 
pieczątki lekarza

Brak pieczątki 
przychodni (szpitala)

rak pieczątki 
hodni (szpitala)

Brak daty urodzenia 
osoby pozostającej  

pod opieką

Brak 
identyfikatora 

lekarza

Brak  
wskazań 

lekarskich

Błędne dane 
płatnika

Inne imię i nazwisko
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dokumentów płatnik zasiłku stwierdził, że podana w zaświadczeniu lekarskim data uro-
dzenia dziecka nie zgadza się z podaną przez pracownika w złożonym oświadczeniu. 
Płatnik zwrócił zaświadczenie lekarskie pracownikowi informując go, że powinien udać 
się do lekarza, który je wystawił, w celu poprawienia daty urodzenia dziecka, nad którym 
była sprawowana opieka. Pracownik ponownie złożył zaświadczenie lekarskie z doko-
naną poprawką, opatrzoną podpisem i pieczątką lekarza. Na tej podstawie można usta-
lić uprawnienia i dokonać wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Każda skorygowana pozycja zaświadczenia musi być obowiązkowo opatrzona przez leka-
rza pieczątką imienną oraz podpisem. Jeżeli korekty nie może dokonać lekarz, który wysta-
wił zaświadczenie, korekty może dokonać kierownik właściwego zakładu opieki zdrowotnej.

Zaświadczenia lekarskie (ZUS ZLA) są podstawowymi dowodami, którymi ubezpieczeni 
dokumentują czasową niezdolność do pracy. Zaświadczenie to zawiera informacje identy-
fikujące ubezpieczonego, któremu zostało wystawione, jego płatnika składek i dane wysta-
wiającego zaświadczenie lekarskie oraz okresy:
 ■  orzeczonej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki 

zdrowotnej, kody literowe i wskazania lekarskie,
 ■  zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opie-

ki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego pokrewieństwo 
z ubezpieczonym.

W ustaleniu prawa do zasiłku oraz jego wysokości płatnikowi mają pomóc kody literowe 
umieszczane na pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego.

Kody literowe na druku ZUS ZLA

Kod literowy Oznaczenie
A niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowana 

tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą
B niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży
C niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu
D niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą
E niezdolność do pracy spowodowana chorobą, której okres wylęgania jest dłuższy 

niż 14 dni

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz może nie umieszczać na zaświadczeniu le-
karskim kodów B i D.

Zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA lekarz wystawia od dnia, w którym przeprowadził ba-
danie, lub od dnia następnego po dniu badania. Zaświadczenie lekarskie może być wysta-
wione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia 
po dniu badania, jeśli:
 ■  bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
 ■  badanie jest przeprowadzone w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. 
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Lekarz może także wystawić zwolnienie lekarskie na okres poprze-
dzający dzień badania, maksymalnie na trzy dni poprzedzające dzień 
badania, jeżeli wyniki badania wykazują, że ubezpieczony był w tym 
okresie niezdolny do pracy. Zaświadczenie lekarskie na okres wcześ-
niejszy niż trzy dni poprzedzające dzień badania może wystawić tylko 
lekarz psychiatra, jeżeli stwierdzi, że stan psychiczny ubezpieczone-
go uzasadnia takie postępowanie. Natomiast zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające pobyt ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki 
zdrowotnej wystawia szpital, nie później niż w dniu wypisania ubezpie-
czonego ze szpitala. W sytuacji gdy pobyt w szpitalu przekracza 14 dni, 
zwolnienie powinno być wystawiane co 14 dni, aby umożliwić wcześ-
niejszą wypłatę zasiłku chorobowego. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Pracownik miał rozpocząć urlop wypoczynkowy, ale dzień 
wcześniej przyniósł zwolnienie lekarskie. Czy w związku 

z tym powinienem odmówić jego przyjęcia? 
Nie. Musi Pan przyjąć zwolnienie lekarskie pracownika. Jeżeli 

pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, nie może 
rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie. W takiej 
sytuacji pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na później-
szy termin.

(?)
Wszyscy pracownicy działu handlowego dostarczyli zwolnie-
nia lekarskie od tego samego lekarza i z taką samą liczbą dni 

niezdolności do pracy. Czy mogę odmówić przyjęcia zwolnień 
lekarskich? 

Nie. Jeżeli ma Pan wątpliwości co do zasadności wystawienia zwol-
nienia lekarskiego, może je Pan skierować do kontroli prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności do pracy do lekarza orzecznika ZUS.

(?)
Rozstaliśmy się z jednym z naszych pracowników 28 lutego 
br. Pracownik cały czas dostarcza do nas zwolnienia lekar-

skie, mimo że nie jesteśmy płatnikiem zasiłku. Czy mamy obowiązek 
przyjmować zwolnienia lekarskie byłego pracownika? 

Nie. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie le-
karskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi 
zasiłków, którym jest ZUS. Od 1 marca Państwo nie są już płatnikiem za-
siłku dla byłego pracownika. Po rozwiązaniu umowy o pracę z pracowni-
kiem, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, pracodawca po-
winien przekazać dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłku 
do jednostki organizacyjnej ZUS i poinformować pracownika, że dalsze 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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zwolnienia lekarskie powinien, w ciągu 7 dni od ich otrzymania, przekazywać bezpośrednio do 
ZUS, ponieważ to właśnie ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia.

(?)
Pracownik dostarczył do kadr ksero zwolnienia lekarskiego, ponieważ, jak twierdzi, zgu-
bił oryginał. Czy powinniśmy odmówić przyjęcia kserokopii zaświadczenia lekarskiego? 

Tak. Ksero zaświadczenia lekarskiego nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego ani zasiłku. W tej sytuacji mogą Państwo odmówić przyjęcia kopii ZUS ZLA od pracow-
nika. Należy jednak pouczyć pracownika, że w przypadku zagubienia zaświadczenia lekarskiego 
powinien dostarczyć wypis z jego kopii. Wypis musi zawierać takie same dane, jak zaświadczenie 
lekarskie i musi być opatrzone oryginalnymi pieczątkami placówki, która je wydała, oraz lekarza. 
W praktyce często zdarza się, że lekarze wystawiają kopie zwolnienia lekarskiego, przystawiają ory-
ginalne pieczątki oraz podpisują się na nich. Taki dokument stanowi podstawę do wypłaty zasiłku.

c60bbaa6-7b08-422e-96b8-1a025d208405

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 53–55, art. 57–59, art. 61, art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń le-
karskich – Dz.U. Nr 65, poz. 743 

 ● § 1–5, § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wy-
danego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 229 

Anna Szocińska –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z 20-letnim stażem, 
autorka wielu publikacji o tej tematyce

CZYTAJ TAKŻE

„Jak zakwestionować zwolnienie lekarskie, jeżeli są wątpliwości, czy pracownik wykorzy-
stywał je zgodnie z jego celem” – MPPiU nr 16/2011; dostępny na www.inforfk.pl

 >> wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy, umowa zlecenia

2.  Czy wypłacić zleceniobiorcy zasiłek 
z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli są 
podejrzenia, że był pod wpływem alkoholu 

PROBLEM  Zleceniobiorca, prowadząc 15 kwietnia 2014 r. w godzinach wy-
konywania zlecenia samochód, spowodował wypadek drogowy i w stanie 
ciężkim trafił do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że zleceniobiorca był pod 
wpływem alkoholu i że był sprawcą wypadku. Zleceniobiorca twierdzi jed-
nak, że to nie on prowadził samochód, tylko jego kolega, który był razem 
z nim w samochodzie. Sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd. Otrzyma-
liśmy zwolnienie lekarskie (od 15 kwietnia do 14 maja 2014 r.), w którym 
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nie ma kodu C. Czy powinniśmy wypłacić zleceniobiorcy zasiłek chorobowy, 
czy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego? Co powinniśmy zrobić w sytua-
cji, gdy wypłacimy zasiłek, a sąd uzna, że zleceniobiorca był odpowiedzialny 
za wypadek?

RADA  Powinni Państwo wypłacić zasiłek chorobowy w wysokości 80% od 
6. dnia niezdolności do pracy. Jeżeli po orzeczeniu sądu okazałoby się, że 
ubezpieczonemu przysługiwał zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, to 
będą Państwo musieli wypłacić wyrównanie zasiłku do 100% podstawy wy-
miaru, a także dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS RSA za 
kwiecień 2014 r. oraz za kolejne miesiące pobierania zasiłku.

UZASADNIENIE  Niezdolność do pracy Państwa zleceniobiorcy została spowodowana nad-
użyciem alkoholu, zatem za pierwszych 5 dni tej niezdolności (od 15 do 19 kwietnia) nie 
powinni Państwo wypłacać zasiłku chorobo-
wego. Począwszy od 6. dnia orzeczonej nie-
zdolności do pracy, tj. od 20 kwietnia 2014 r., 
powinni Państwo wypłacić zasiłek chorobo-
wy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru. Fakt nietrzeźwo-
ści powinien być stwierdzony przez lekarza przez wpisanie w zwolnieniu lekarskim kodu C. 
Dopuszczalne jest udokumentowanie nietrzeźwości ubezpieczonego w postępowaniu pro-
wadzonym do innych celów, np. do celów ustalenia okoliczności wypadku, co ma miejsce 
w opisanej przez Państwa sytuacji (zob. pkt  35 komentarza do ustawy zasiłkowej na stronie 
www.zus.pl). Wówczas, mimo braku w druku ZUS ZLA kodu C, pracownik traci prawo do za-
siłku za pierwsze 5 dni zwolnienia.

Podstawą do wypłaty zasiłku z ubezpie-
czenia wypadkowego jest uznanie zdarze-
nia za wypadek przy pracy w karcie wypad-
ku. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli 
ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwo-
ści, w znacznym stopniu przyczynił się do 
spowodowania wypadku. 

Z ustaleń policji wynika, że Państwa zleceniobiorca był pod wpływem alkoholu i był 
sprawcą wypadku. Trudno natomiast nie zgodzić się z poglądem, że stan nietrzeźwo-
ści kierowcy w znacznym stopniu przyczynia się do spowodowania wypadku drogowe-
go. Ponieważ w opisanej przez Państwa sytuacji wystąpiły okoliczności wskazujące na 
pozbawienie zleceniobiorcy prawa do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, re-
komendowanym rozwiązaniem jest wypłacanie zasiłku chorobowego w wysokości 80% 
podstawy wymiaru, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Jeżeli ubezpieczony nie nabywa prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, ma 
prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (pod warunkiem że przystąpił do ubezpie-
czenia chorobowego). 

UWAGA!
Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy było naduży-
cie alkoholu, ubezpieczony traci prawo do zasiłku 
za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy.

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zleceniobiorców” 
dostępny w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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Ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdy:
 ■ wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego prze-

pisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa,
 ■ będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji 

psychotropowych, w znacznym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadku.

Jeżeli zleceniodawca, uprawniony do wypłaty zasiłków, wypłaci zasiłek chorobowy z ubez-
pieczenia chorobowego, a w wyniku postępowania powypadkowego zostanie ustalone, że 
miał miejsce wypadek przy pracy i nie wystąpiły okoliczności pozbawiające zleceniobiorcę 

prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypad-
kowego, zleceniobiorcy będzie przysługiwał 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego w wysokości 100% podstawy wy-
miaru od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy (a nie od 6. dnia). W takim przypadku 
będą Państwo musieli wyrównać zlecenio-
biorcy zasiłek do100% oraz złożyć korektę 

dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2014 r. i za następne miesiące, w których wypła-
cą Państwo zasiłek. Będą Państwo wówczas musieli dokonać korekty na druku ZUS RSA, 
przekwalifikowując wypłacony zasiłek z ubezpieczenia chorobowego (z kodem 313) na za-
siłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (z kodem 314).

Zarówno zasiłek z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego pod-
lega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem korekta dokumentów 
nie spowoduje niedopłaty składek. Kwotę wyrównania wypłaconego zasiłku zleceniobiorcy 
będą Państwo musieli wykazać w dokumentach rozliczeniowych do ZUS w miesiącu jego 
wypłaty, zaliczając ją równocześnie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2–3, art. 4 ust. 3 pkt 2, art. 11, art. 16, art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● art. 3, art. 5–9, art. 21 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

531b0b77-1031-454f-aa7d-7ff3901dbeb2

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz 
w pracy w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów pra-
sowych

CZYTAJ TAKŻE

„Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy” 
– MPPiU nr 19/2010; dostępny na www.inforfk.pl 

UWAGA!
Ubezpieczony, który nie ma prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia wypadkowego, nabywa prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
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 >> zasiłek chorobowy, tymczasowe aresztowanie

3.  Czy pracownikowi należy wypłacić zasiłek 
chorobowy za okres tymczasowego 
aresztowania

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników dostarczył zwolnienie lekarskie na 
okres od 15 kwietnia do 14 maja 2014 r. 30 kwietnia wypłaciliśmy pracowni-
kowi wynagrodzenie i zasiłek chorobowy za kwiecień. W maju uzyskaliśmy 
informację, że pracownik 17 kwietnia został tymczasowo aresztowany. Czy 
powinniśmy wypłacić zasiłek za maj? 

RADA  Nie. Pracownik nie ma prawa do zasiłku od 17 kwietnia. Zasiłek cho-
robowy nie przysługuje pracownikowi za cały okres niezdolności do pracy 
w czasie pozostawania w tymczasowym areszcie.

UZASADNIENIE  Państwa pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy tylko za dwa 
dni, tj. za 15 i 16 kwietnia 2014 r. Od 17 kwietnia, czyli od dnia, w którym został tymczaso-
wo aresztowany, zasiłek chorobowy mu nie przysługuje, aż do dnia opuszczenia aresztu. 
Z pytania wynika, że 30 kwietnia, czyli w dniu wypłaty zasiłku nie posiadali Państwo infor-
macji o aresztowaniu pracownika. Zatem wypłacając 
pracownikowi zasiłek chorobowy za kwiecień postąpi-
li Państwo prawidłowo. Jeżeli pracownik nadal będzie 
przebywał w areszcie, to nie należy wypłacać zasiłku 
za maj 2014 r. Zasiłek chorobowy za okres od 17 do 30 kwietnia 2014 r. jest świadczeniem 
nienależnym, dlatego powinni Państwo przekazać taką informację do właściwej jednostki te-
renowej ZUS, zgodnej z siedzibą zakładu pracy, podając kwotę nadpłaconego świadczenia. 
ZUS wyda decyzję zobowiązującą pracownika do zwrotu otrzymanego zasiłku chorobowe-
go za powyższy okres. 

PRZYKŁAD
Pracownik przedłożył w zakładzie pracy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolno-
ści do pracy na okres od 17 marca do 18 kwietnia 2014 r. Pracownik został tymczasowo 
aresztowany 25 marca i 28 marca powiadomił o tym fakcie zakład pracy. Spowodowało 
to wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego od 25 marca. Zasiłek chorobowy został 
wypłacony za okres od 17 do 24 marca 2014 r. Pracownik został zwolniony z aresztu 
8 kwietnia. W związku z tym powinien otrzymać zasiłek chorobowy za okres od 8 do 18 
kwietnia 2014 r. Za okres tymczasowego aresztowania od 25 marca do 7 kwietnia 2014 r. 
zasiłek chorobowy pracownikowi nie przysługuje.

W miesięcznych dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do ZUS należy wyka-
zać faktycznie wypłaconą przez Państwa kwotę zasiłku za kwiecień 2014 r. Wina z powstałej 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliote-
ce INFOR FK na www.inforfk.pl
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nadpłaty zasiłku leży po stronie Państwa pracownika, który zbyt późno powiadomił o swo-
im aresztowaniu. W przypadku gdyby wypłacili Państwo pracownikowi zasiłek posiadając 
informację o jego aresztowaniu, wówczas to Państwo, a nie pracownik, byliby zobowiązani 
do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego. 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie urlo-
pu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, w czasie pozostawania w areszcie tymczasowym 
lub odbywania kary pozbawienia wolności (art. 12 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Ponadto zasiłek 
chorobowy nie przysługuje także za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony 
zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dotyczy to niektórych grup pracowników, które przez 
okres niezdolności do pracy w czasie zatrudnienia zachowują prawo do wynagrodzenia. 
Zaliczamy do nich nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz asesorów pro-
kuratury. Ubezpieczony straci również prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli jego niezdol-
ność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia 
i zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 

1df2985b-d6e0-4ffc-a11c-0a44c4cd021c

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 12, art. 15–17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-

zie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 

 ● art. 84 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

Anna Szocińska –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z 20-letnim stażem, 
autorka wielu publikacji o tej tematyce

CZYTAJ TAKŻE

„Czy umowa o pracę pracownika, który został aresztowany, może wygasnąć w czasie ur-
lopu bezpłatnego” – MPPiU nr 22/2010; dostępny na www.inforfk.pl

>> zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków, podstawa wymiaru składki

4.  Jak pomniejszyć wynagrodzenie stanowiące 
podstawę wymiaru zasiłku z miesiąca 
przekroczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek

PROBLEM  W grudniu 2013 r. wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za-
sadnicze w kwocie 9500 zł i premię roczną za 2013 r. w wysokości 19 000 zł. 
Jednocześnie w grudniu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru 
składek. Wskazane składniki wynagrodzenia wypłaciliśmy na dwóch listach 
płac: na pierwszej wynagrodzenie miesięczne, naliczając składki emerytalne 
i rentowe od kwoty 5260 zł, natomiast na drugiej premię roczną, naliczając 
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od niej wyłącznie składkę na ubezpieczenie chorobowe, zgodnie z załączoną 
kartoteką:

Listy płac 
Wynagrodzenie 

za 12/2013
Premia roczna 

za 2013

1 Kwota wypłacona 9500,00 19 000,00

2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe

5260,00 0,00

3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie cho-
robowe i wypadkowe

9500,00 19 000,00

4 Składka na ub. emerytalne – pracownik – 9,76% 513,38 0,00

5 Składka na ub. rentowe – pracownik – 1,5% 78,90 0,00

6 Składka na ub. chorobowe – pracownik – 2,45% 232,75 465,50

7 Razem ZUS – pracownik 825,03 465,50

Pracownik stał się niezdolny do pracy w kwietniu br., nabywając prawo do 
wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowe-
go stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 
za okres od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. Do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia doliczyliśmy 1/12 premii rocznej wypłaconej za rok poprze-
dzający miesiąc powstania niezdolności do pracy. Czy postąpimy prawidłowo 
uwzględniając przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  wynagrodzenie za grudzień poprzedniego roku w kwocie 8674,97 zł (9500 zł 
– 825 03 zł),
  doliczając do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1544,54 zł 
– 1/12 premii rocznej za 2013 r. (19 000 zł – 2,45% : 12), pomniejszając ją 
tylko o składkę chorobową? 

RADA  Nie. Postąpią Państwo nieprawidłowo. Powinni Państwo ustalić śred-
ni wskaźnik potrąconych w grudniu 2013 r. składek od łącznego przychodu 
uzyskanego przez pracownika w tym miesiącu, a następnie o tak ustalony 
średni wskaźnik pomniejszyć wynagrodzenie za grudzień oraz premię rocz-
ną. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  W celu obliczenia średniego wskaźnika składek muszą Państwo ustalić 
sumę składek finansowanych ze środków pracownika z łącznego przychodu uzyskane-
go przez niego w grudniu 2013 r., tj. z kwoty 28 500 zł (wynagrodzenie zasadnicze wraz 
z premią). 

Następnie powinni Państwo ustalić średni wskaźnik potrąconych składek posługując się 
wzorem: 

                                                     kwota składek x 100 
średni wskaźnik składek   =  przychód stanowiący podstawę wymiaru składek 
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Lista płac Państwa pracownika:

Łączna lista płac 12/2013

1 Wynagrodzenie zasadnicze 9500,00

2 Premia roczna za 2013 r. 19 000,00

3 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 5260,00

4 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 28 500,00

5 Składka na ub. emerytalne – pracownik – 9,76% 513,38

6 Składka na ub. rentowe – pracownik  – 1,5% 78,90

7 Składka na ub. chorobowe – pracownik – 2,45% 698,25

8 Razem ZUS – pracownik 1290,53

Odnosząc się do danych z grudniowej (łącznej) listy płac, średni wskaźnik potrąconych 
składek wyniesie 4,53%, co wynika z wyliczenia: 1290,53 zł x 100% : 28 500 zł = 4,53%.

Ustalając podstawę wymiaru należnego pracownikowi w kwietniu świadczenia chorobo-
wego, pracodawca powinien przyjąć:
 ■ wynagrodzenie za grudzień w kwocie: 9069,65 zł (9500 zł – 4,53%), 
 ■ premię roczną w kwocie 1511,61 zł (19 000 zł – 4,53% = 18 139,30 zł; 18 139,30 zł : 12 = 1511,61 zł). 

Ponieważ, w sytuacji opisanej w pytaniu, przychód pracownika stanowiący podstawę 
wymiaru składek w grudniu 2013 r. przekroczył kwotę rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to niezależnie od tego, ile składników wynagrodze-
nia pracodawca wypłaca pracownikowi i na ilu listach płac, należy obliczyć średni wskaźnik 
potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie wszystkie składniki wynagro-
dzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków wypłacone pracownikowi w miesiącu, 
w którym jego przychód przekroczył roczną podstawę wymiaru składek, pomniejsza się 
o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne z zastosowaniem średniego wskaźnika 
potrąconych składek. Pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia 
społeczne, z zastosowaniem średniego wskaźnika składek potrąconych w grudniu 2013 r., 
powinno podlegać zarówno wynagrodzenie zasadnicze za ten miesiąc, jak również wypła-
cona w tym miesiącu premia roczna. 

15a2a914-da35-4569-8d87-67165a04c59a

PODSTAWA PRAWNA:
 ● załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa – Dz.U. z 2012 r., poz. 444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1380

 ● art. 36–43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy 
w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów prasowych
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 >> emerytura, rozwiązanie umowy o pracę, emerytura częściowa

1.  Warunki przyznawania ubezpieczonym 
emerytury częściowej

Osoby, które udowodniły długi staż ubezpieczeniowy (kobiety 35 lat, 
mężczyźni 40 lat), mogą przejść na emeryturę częściową przed osiągnię-
ciem powszechnego wieku emerytalnego. Nie muszą wówczas rezygno-
wać z pracy, aby pobierać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości.

Obowiązujące przepisy przewidują, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą przejść na 
emeryturę, co do zasady, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Do końca 2012 r. 
wiek ten wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a od 1 stycznia 2013 r. ulega stopniowe-
mu wydłużeniu (o 1 miesiąc dla osób urodzonych w każdym kolejnym kwartale). Wydłużenie wie-
ku emerytalnego dotyczy wszystkich mężczyzn z tej grupy wiekowej oraz kobiet urodzonych po 
31 grudnia 1952 r. Przykładowo, dla mężczyzny urodzonego w I kwartale 1949 r. – wiek ten wy-
nosi 65 lat i 5 miesięcy, a dla urodzonego w II kwartale 1949 r. – 65 lat i 6 miesięcy itd. Docelowo 
powszechny wiek emerytalny ma wynosić 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Kiedy można przejść na emeryturę 
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., po spełnieniu 

określonych wymagań, mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (np. z tytułu za-
trudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze), a także na emeryturę 
pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nowelizacja ustawy emerytalnej 
z 11 maja 2012 r. wprowadziła też dla nich dodatkową możliwość uzyskania wcześniejszych 
uprawnień emerytalnych. Katalog świadczeń przewidzianych w tej ustawie został bowiem 
poszerzony o emeryturę częściową, przewidzianą dla osób, które nie ukończyły jeszcze po-
wszechnego wieku emerytalnego, a spełniają łącznie dwa warunki:
 ■ osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz
 ■ posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat 

dla mężczyzn.

W pierwszej kolejności emeryturę częściową 
mogą uzyskać (po ukończeniu 65 lat w 2014 r.) 
mężczyźni urodzeni w 1949 r., dla których wy-
dłużony powszechny wiek emerytalny wynosi, 
w zależności od kwartału urodzenia – od 65 lat 
i 5 miesięcy do 65 lat i 8 miesięcy. Kobiety uro-
dzone po 31 grudnia 1948 r. poczekają na możli-
wość uzyskania emerytury częściowej do I kwar-
tału 2021 r. Wówczas bowiem wymagany do uzyskania tego świadczenia wiek 62 lat ukończą kobiety, 
dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 r.).

Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego 
dostępnego w zakładce „Kalkulatory” 
na www.inforfk.pl 

UWAGA!
Osoby, które chcą nabyć prawo do emerytury częś-
ciowej, z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia 
muszą wystąpić przed ukończeniem powszechnego 
wieku emerytalnego.
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PRZYKŁAD
Mężczyzna, urodzony w sierpniu 1949 r., powszechny wiek emerytalny (65 lat i 7 mie-
sięcy) ukończy w marcu 2015 r. Wiek 65 lat uprawniający go do uzyskania emerytury 
częściowej osiągnie jednak już w sierpniu 2014 r. Jeśli udowodni wymagany 40-letni staż 
ubezpieczeniowy, będzie mógł ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej. 

PRZYKŁAD
Mężczyzna, urodzony 15 stycznia 1949 r., 15 maja 2014 r. ukończy powszechny wiek 
emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż skład-
kowy i nieskładkowy. Z wnioskiem o emeryturę częściową będzie mógł wystąpić naj-
później 14 maja 2014 r. Po tym czasie będzie mógł ubiegać się wyłącznie o emeryturę 
z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Okresy uwzględniane w stażu
Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania emerytury częściowej (co naj-

mniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) ZUS uwzględnia wszystkie udowodnione okresy 
składkowe oraz okresy nieskładkowe z dokładnością co do jednego dnia. 

Okresy składkowe to generalnie okresy, w których wnioskodawca pracował i były za 
niego opłacane składki do ZUS (np. okresy pozostawania w stosunku pracy, wykony-

wania umowy-zlecenia, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej). Natomiast okresy 
nieskładkowe to generalnie okresy braku 
aktywności zawodowej, za które nie zosta-
ły opłacone składki na ubezpieczenia spo-
łeczne (m.in. pobierania wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy, zasiłku choro-

bowego, świadczenia rehabilitacyjnego). Okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu 
w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Jeśli po zsumowaniu okresów składkowych i nieskładkowych zainteresowana osoba na-
dal nie ma wystarczającego stażu do przyznania świadczenia, ZUS może jej zaliczyć tzw. 
okresy rolne, tj. okresy: 
 ■ ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepi-

sach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 ■ prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 

1 lipca 1977 r.,
 ■ pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 stycz-

nia 1983 r.

Okresy rolne mogą być uwzględnione tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa 
do emerytury częściowej i tylko wtedy, gdy nie zostały zaliczone do tych, od których zależy 
prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. Nie mogą się również czasowo pokrywać z okresami składkowymi i nieskładkowymi.

UWAGA!
W stażu uprawniającym do emerytury częściowej 
ZUS uwzględni okresy składkowe w wymiarze nie-
przekraczającym 1/3 okresów składkowych. 
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Jeśli okresy składkowe, nieskładkowe oraz rolne są krótsze od stażu wymaganego do 
przyznania emerytury częściowej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ZUS może wliczyć 
również okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, do której prawo wnioskodawca utracił z powodu odzyskania 
zdolności do pracy. Okresów pobierania renty nie uwzględnia się, gdy zbiegają się w czasie 
z okresami składkowymi, nieskładkowymi i rolnymi, które zostały uwzględnione przy ustala-
niu wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Wysokość emerytury częściowej 
Emerytura częściowa wynosi 50% pełnej emerytury obliczonej według zasad przewidzia-

nych w ustawie emerytalnej. W celu obliczenia emerytury częściowej ZUS dzieli więc najpierw 
kwotę składek emerytalnych oraz kapitału początkowego (zewidencjonowanych na indywi-
dualnym koncie osoby ubezpieczonej oraz odpowiednio zwaloryzowanych) przez średnie 
dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na emeryturę częściową. 

Ustalona w powyższy sposób wysokość świadczenia może być zwiększona za okresy opłaca-
nia składek na Fundusz Emerytalny Rolników, 
Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
i ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o których 
mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. Zwiększenie to ustala się według 
zasad dotyczących wymiaru części składkowej 
emerytury rolniczej przewidzianych we wspo-
mnianych przepisach. Każdy rok opłacania składek mnoży się więc przez 1% najniższej emerytury.

Zwiększenie za okresy pracy na roli przysługuje osobom, które udowodniły okresy ubez-
pieczenia społecznego rolników w wymiarze krótszym niż 25 lat i nie mają ustalonego prawa 
do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Po ustaleniu kwoty pełnej emerytury ZUS mnoży ją przez 50%, obliczając tym samym wy-
sokość emerytury częściowej. Tak ustalona wartość świadczenia nie jest objęta gwarancją 
najniższej emerytury. Oznacza to, że jeśli emerytura jest niższa, ZUS nie podwyższa świad-
czenia do minimalnej emerytury. 

PRZYKŁAD
Mężczyzna (urodzony w marcu 1949 r.) w sierpniu 2014 r. ukończy powszechny wiek eme-
rytalny uprawniający go do przejścia na pełną emeryturę (65 lat i 5 miesięcy). Jednak już 
po ukończeniu 65 lat, w marcu 2014 r. zgłosił wniosek o emeryturę częściową. Oprócz 
40 lat składkowych i nieskładkowych udowodnił 5-letni okres opłacania składek na ubez-
pieczenie społeczne rolników. Obliczając emeryturę częściową ZUS uwzględnił średnie 
dalsze trwanie życia dla wieku 65 lat, obowiązujące do końca marca 2014 r. (212,2 mie-
sięcy). W związku z tym, że kwota składek emerytalnych oraz kapitału początkowego 
zewidencjonowana na koniec lutego 2014 r., z uwzględnieniem ich waloryzacji, wyniosła 
445 650 zł, emerytura częściowa została obliczona w następujący sposób:
 ■ 445 650 zł : 212,2 = 2100,14 zł,

UWAGA!
Emerytura częściowa będzie wypłacana przez ZUS 
w wysokości 50% obliczonej emerytury.
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 ■ 1% x 5 x 844,45 zł (kwota najniższej emerytury od 1 marca 2014 r.) = 42,22 zł,
 ■ 2100,14 zł + 42,22 zł = 2142,36 zł,
 ■ 2142,36 zł x 50% = 1071,18 zł (wysokość emerytury częściowej).

Osoba pobierająca emeryturę częściową może dorabiać bez 
ograniczenia
Osoby, które pozostają w stosunku pracy i zamierzają przejść na emeryturę, jeśli chcą 

pobierać emeryturę, muszą ten stosunek rozwiązać. W przeciwnym razie, jeśli kontynuują 
stosunek pracy, ZUS zawiesza im prawo do świadczenia. Powyższa regulacja nie obowiązuje 

w stosunku do osób uprawnionych do eme-
rytury częściowej (art. 103a ustawy emerytal-
nej). Osoby te mogą więc pobierać emeryturę 
częściową nawet wtedy, gdy nie zrezygnują 
z dotychczasowego zatrudnienia. 

Dla osób uprawnionych do emerytury 
częściowej przewidziano również odmienne 

rozwiązania w zakresie uzyskiwania przychodu z działalności zarobkowej objętej obowiąz-
kiem ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby. 

Natomiast osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, które nie osiągnęły powszech-
nego wieku emerytalnego, mają ograniczone możliwości uzyskiwania przychodu z takiej dzia-

łalności. Jeśli przychód ten przekracza 70% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale, emerytura podlega 
odpowiedniemu zmniejszeniu, a w razie prze-
kroczenia 130% tego wynagrodzenia – ZUS 
zawiesza prawo do świadczenia i wstrzymu-

je jego wypłatę. Powyższe ograniczenia w uzyskiwaniu przychodu z tytułu pracy zarobko-
wej nie obowiązują w odniesieniu do osób uprawnionych do emerytury częściowej. Osoby 
te mogą dorabiać do swojego świadczenia bez żadnych ograniczeń

Ponowne przeliczenie emerytury częściowej
Osoba, która po przyznaniu emerytury częściowej podlega ubezpieczeniom emerytalne-

mu i rentowym, może złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia (art. 108 
ustawy emerytalnej). ZUS zwiększy emeryturę o 50% kwoty zwiększenia emerytury. 

Kwota zwiększenia emerytury to wynik podzielenia nowych składek na ubezpieczenie emery-
talne przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące dla wieku osoby uprawnionej w dniu zło-
żenia wniosku o przeliczenie wysokości świadczenia. Nowe składki to te zewidencjonowane na 
koncie ubezpieczonego od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury częściowej, 
do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie. 

Ponownego ustalenia emerytury częściowej z uwzględnieniem nowych składek emerytal-
nych można żądać (zgłaszając w tej sprawie odpowiedni wniosek) nie wcześniej niż po za-
kończeniu roku kalendarzowego, w którym ZUS przyznał świadczenie. Z kolejnymi wnioskami 

UWAGA!
Osoba chcąca przejść na emeryturę częściową nie 
musi rozwiązywać umowy o pracę w celu nabycia 
prawa do świadczenia.

UWAGA!
Osoba pobierająca emeryturę częściową może uzy-
skiwać przychód bez ograniczeń.
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można występować po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego lub po ustaniu 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 

Wniosek o emeryturę częściową
Przyznanie emerytury częściowej jest uzależnione od zgłoszenia wniosku przez osobę 

zainteresowaną lub jej pełnomocnika. 
Do wniosku o emeryturę częściową należy dołączyć kwestionariusz okresów składkowych 

i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające te okresy, tj. świadectwa pracy, zaświad-
czenia zakładu pracy, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy pracodawcy (jeśli po-
siadają one pieczątkę imienną osoby, która ich dokonywała). W odniesieniu do niektórych 
okresów (np. gdy dokumenty uległy zniszczeniu na skutek powodzi) środkiem dowodowym 
mogą być również zeznania świadków. Dla udowodnienia niektórych okresów składkowych 
lub nieskładkowych ZUS dopuszcza również inne środki dowodowe, np. decyzje i zaświad-
czenia określonych organów, książeczki wojskowe, zaświadczenia sądów, zaświadczenia 
lekarskie, oświadczenia, umowy, pisma i legitymacje. Wnioskodawca nie musi dołączać wy-
mienionych dokumentów, jeśli przedłożył je do ustalenia kapitału początkowego.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Czy można przejść z emerytury częściowej na pełną emeryturę po ukończeniu po-
wszechnego wieku emerytalnego?

Tak. Osoba uprawniona do emerytury częściowej po osiągnięciu powszechnego wieku 
emerytalnego nie traci automatycznie prawa do tego świadczenia. W związku z ukończe-
niem tego wieku może zgłosić wniosek o zmianę dotychczas pobieranego świadczenia na 
emeryturę ustaloną w pełnej wysokości (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej). Jeśli jed-
nak pozostaje w stosunku pracy, to aby skorzystać z takiej zamiany, musi rozwiązać umowę 
o pracę. W takim przypadku świadczeniobiorca utraci prawo do emerytury częściowej, a ZUS 
przyzna pełną emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli jed-
nak nie zdecyduje się na taką zamianę, może nadal pobierać dotychczasowe świadczenie, 
kontynuując stosunek pracy i dorabiając bez żadnych ograniczeń.

(?)
Czy pobieranie emerytury częściowej pomniejszy pełną emeryturę?

Tak. Podstawa obliczenia emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszech-
nego wieku emerytalnego jest pomniejszana o kwoty pobranej emerytury częściowej (w wy-
sokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki 
na ubezpieczenie zdrowotne). Wysokość takiego pomniejszenia jest oczywiście zależna od 
tego, jak wysoką emeryturę częściową pobierała osoba uprawniona i przez jak długi okres. 

27a2be56-f381-422a-9e51-e8373ae93130

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 9–11, art. 24–26b, art. 103, art. 103a i art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1734

Dariusz Noszczak –  prawnik, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych, autor wielu 
publikacji z tego zakresu



W następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
• Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców – zasady ustalania 
• W wyjątkowych sytuacjach ZUS sporządzi dokumenty z urzędu 
• Czy można żądać od pracownika zwrotu dofi nansowania za okulary korygujące wzrok
• Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika korzystającego z urlopu 

wychowawczego

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfi kacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfi kacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 565 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 455 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃

Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 
Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego
Marzena Nikiel
marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego
Agata Eichler
agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelny
Marek Skałkowski

Zespół redakcyjny
Bożena Goliszewska-Chojdak – redaktor 
Katarzyna Kalata – redaktor
Agata Pinzuł – redaktor
Joanna Stolarska-Adamczyk – redaktor
Anna Seroczyńska – sekretarz redakcji
Grażyna Godlewska – korekta
Agnieszka Zuchowicz – redaktor graficzna

Ad res re dak cji:
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
tel. 22 531 48 37, faks 22 530 41 65
www.mp.infor.pl

Biu ro Re kla my: 
tel. 22 530 44 44
reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta:
 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 
e-mail: bok@infor.pl
strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio-
na prze pi sa mi pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse-
ro ko pii lub powie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech-
nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści lub części jest 
za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: GRYFIS

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,
NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji 
tek stów oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za-
twier dzo nych do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych 
nie zwra ca my. Nie po no si my od po wie dzial no ści 
za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład 5150 egz.



T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Nowy program Płatnik  
w wersji 9.01.001. 
Rewolucyjne zmiany  
w programie ZUS!

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
27 maja 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Jarosław Łunio

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

1. Wprowadzenie do istotnych zmian w programie Płatnik w wersji 9.01.001 – omówienie na zasadzie 
porównań z programem w wersji 8.01.001A

2. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS
3. Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej (usunięcie funkcjonalności związanej z tworzeniem 

dokumentu ZUS RMUA)
4. Nowy zakres informacyjny dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA - zmiany w dokumentach 

rozliczeniowych
5. Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów i ilości błędów krytycznych przed wysyłką do ZUS  

w oparciu o dane i parametry pobrane z Kompleksowego Systemu Informatycznego  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

6. Wprowadzenie w programie wersji 9.01.001 nowych mechanizmów wysyłania  
dokumentów ubezpieczeniowych

7. Umożliwienie użytkownikowi programu kontrolowania stanu przetworzenia  
wysłanych dokumentów do ZUS

8. Obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów w systemie ZUS

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail:bok@infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W



MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl


