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 USTAWA
z 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks pracy wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– ustawą z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych – Dz.U. z 2013 r., poz. 896
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  129. [Okres rozliczeniowy]
§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie-
przekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135–138, 143 i 144.

§ 2. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może 
być wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to 
dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi 
mającymi wpływ na przebieg procesu pracy – okres rozliczeniowy nieprzekraczający 
12 miesięcy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedłużonego okresu rozli-
czeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art. 135–138.

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art.  129. [Okres rozliczeniowy]
§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie-
przekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144.

§ 2. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiek-
tywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy 
może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogól-
nych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

§ 3. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisem-
nej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co naj-
mniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 
1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

§ 4. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:
1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym 

mowa w art. 150 § 1, albo z umowy o pracę,
2) w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych 

zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; 
w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,

3) na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pracy, o których 
mowa w art. 1401,

4) na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.
§ 5. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wy-
nagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane 
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na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku pracownika zatrudnionego w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjo-
nalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Komentarz: Wprowadzona została możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego w każdym systemie czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy. Okres rozliczeniowy można wy-
dłużyć, jeżeli uzasadniają to przyczyny:

 ■ obiektywne i techniczne,
 ■ dotyczące organizacji pracy.

Możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych do maksymalnie 12 miesięcy powoduje, że pracodawca może w miesiącach, w których ma większe zapotrzebowanie na pracę, 
przedłużyć godziny pracy pracowników, co zrównoważy w pozostałej części okresu rozliczeniowego, zapewniając pracownikom dni wolne. Pracownikom w miesiącach, w których 
rozkład czasu pracy nie przewiduje obowiązku pracy, przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy są wynagradzani stawką mie-
sięczną. Takim pracownikom w miesiącach, w których nie wykonują pracy zgodnie z rozkładem, przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Takie stanowisko w tej 
kwestii zaprezentowało również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie redakcji MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń.
Ponadto w wyniku tej nowelizacji zmieniono zasady sporządzania rozkładów czasu pracy. Na pracodawcę nałożono obowiązek sporządzania i przekazywania pracownikom roz-
kładów czasu pracy w ściśle określonych terminach. Pracodawca musi sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej harmonogram czasu pracy na okres krótszy niż okres 
rozliczeniowy, ale obejmujący co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca ma też obowiązek przekazać taki harmonogram pracownikom co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem 
pracy w tym okresie rozliczeniowym. Obowiązku sporządzania i przekazywania rozkładów czasu pracy nie mają pracodawcy w przypadku pracowników:

 ■ których rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy, obwieszczenia lub umowy o pracę,
 ■ zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy,
 ■ zatrudnionych w ruchomym czasie pracy na podstawie swojego wniosku,
 ■ zatrudnionych na podstawie swojego wniosku w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

Zmiana obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Art. 139. [System przerywanego czasu pracy]
(…) § 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym 

pracy, z zastrzeżeniem § 4. (…)

Brak odpowiednika

Art. 139. [System przerywanego czasu pracy]
(…) § 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym 

pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego 
pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przed-
stawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, z za-
strzeżeniem § 4. (…)

(…) § 5. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym mowa w § 3, 
ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść 
porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

Komentarz: W wyniku tej zmiany przepisów pracodawcy uzyskali możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy także w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi 
lub przedstawicielami pracowników. Dotychczas wprowadzenie przerywanego czasu pracy było możliwe tylko w układzie zbiorowym pracy. Jedynie u pracodawcy będącego 
osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy mógł być 
stosowany na podstawie umowy o pracę. Zmiana obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

I. PRAWO PRACY
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Brak odpowiednika Art. 1401. [Ruchomy czas pracy]
§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy 

w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik 

decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest 
dla pracownika dniem pracy.

§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, 
nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie 
pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mają możliwość stosowania ruchomego czasu pracy. W ruchomym czasie pracy rozkład czasu pracy może przewidywać:
 ■ różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy,
 ■ przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Pierwsza forma ruchomego czasu pracy (różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracownika) zakłada zatem, że to pracodawca wyznacza pracownikowi sztywne 
godziny pracy, jednak w taki sposób, że pracownik rozpoczyna pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim.
Druga forma ruchomego czasu pracy polega na tym, że pracodawca określa jedynie przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w swoim dniu 
pracy.
Stosowanie ruchomego czasu pracy jest korzystne dla pracodawcy, ponieważ w tych rozkładach czasu pracy ponowne podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi 
pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 150. [Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy]
§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy 

ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także 
pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustale-
nie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych cza-
su pracy, może stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 
i w art. 135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

§ 3. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 
i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

Art. 150. [Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy]
§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy 

ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2–5 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także 
pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustale-
nie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu 
pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w art. 135 § 2 
i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

§ 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz 
rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:
1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystki-
mi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozu-
mienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a, 
albo
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§ 4. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043.

2) w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w try-
bie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe 
organizacje związkowe.
§ 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu 

rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu in-
spektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane 
na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu 
pracy w trybie określonym w § 3.

§ 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa 
w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

§ 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043.

Komentarz: Ustalono procedurę wprowadzania ruchomego czasu pracy oraz wydłużonych okresów rozliczeniowych. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i wpro-
wadzenie ruchomego czasu pracy może nastąpić w:

 ■ układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu zawieranym z zakładowymi organizacjami związkowymi,
 ■ porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników wybranymi przez załogę w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy – dotyczy to tylko tych firm, w których nie ma 

organizacji związkowej.
Ruchomy czas pracy może także zostać wprowadzony na pisemny wniosek pracownika.
Pracodawca przekazuje kopię zawartego porozumienia dotyczącego wydłużenia okresu rozliczeniowego właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych 
od dnia zawarcia porozumienia. Takiego obowiązku nie ma natomiast w przypadku ruchomego czasu pracy. Zmiana obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Art.  151. [Praca w godzinach nadliczbowych]
Brak odpowiednika

Art.  151. [Praca w godzinach nadliczbowych]
(…) § 21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwol-

nienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu zała-
twienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać 
prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 (...)

Komentarz: Wprowadzono możliwość odpracowywania wyjść prywatnych pracowników, która nie powoduje pracy w godzinach nadliczbowych. Dotychczas większość ekspertów pra-
wa pracy uważała, że jeżeli pracownik „odrabia” wyjście prywatne w innym dniu niż dzień, w którym z niego skorzystał, może dojść do pracy w godzinach nadliczbowych. Wynikało to 
z tego, że pracownik w dniu, kiedy „odrabiał” wyjście prywatne, pracował przez liczbę godzin ustaloną w tym dniu zgodnie z rozkładem czasu pracy, np. 8 godzin i dodatkowo jeszcze 
przez czas, w którym odpracowywał wyjście prywatne. W tym przypadku mogło zatem dojść do naruszenia normy dobowej. Nowelizacja określa natomiast wprost, że odpracowy-
wanie wyjścia prywatnego nawet w innym dniu niż dzień, w którym pracownik korzystał z takiego zwolnienia, nie będzie pracą nadliczbową. Zmiana obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. 

Art. 1552. [Urlop proporcjonalny po urlopie bezpłatnym]
(…) § 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1, przypada po nabyciu przez pracownika 

prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powraca-
jącego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu 

Art. 1552. [Urlop proporcjonalny po urlopie bezpłatnym]
(…) § 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez 

pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika 
powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega propor-
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obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop 
w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

cjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzy-
stał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Komentarz: W wyniku tej zmiany wyłączona została możliwość proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w tym sa-
mym roku, w którym rozpoczął on korzystanie z urlopu wychowawczego. Od 1 października 2013 r. pracownikowi, który powróci do pracy po urlopie wychowawczym w tym samym 
roku, w którym go rozpoczął, będzie przysługiwał za ten rok pełny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Brak odpowiednika Art. 1791. [Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek 

o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821 § 1, a bezpośrednio po 
takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a 
§ 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Komentarz: W wyniku tej zmiany wprowadzono procedurę ubiegania się łącznie o urlop macierzyński dodatkowy i o urlop rodzicielski. Pracownica może złożyć pracodawcy na 
piśmie wniosek o wszystkie te urlopy najpóźniej w terminie 14 dni po porodzie. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tych urlopów. Wystąpienie łącznie o urlop macierzyński 
dodatkowy oraz o urlop rodzicielski powoduje, że pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy za wszystkie te urlopy. Zmiana obowiązuje od 
17 czerwca 2013 r. 

Brak odpowiednika Art. 1792. [Rezygnacja z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 1791, pracownica może zrezygnować z korzy-

stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy.
§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z ko-

rzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko 
może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca 
jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

Komentarz: Pracownica, która wystąpiła jednocześnie o urlop macierzyński i urlop rodzicielski, ma możliwość zrezygnowania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości 
lub w części. Rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w całości lub w części) powoduje również, że pracownica rezygnuje z urlopu rodzicielskiego, ponieważ urlop 
ten można wykorzystać bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Wniosek o rezygnację pracownica składa najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do pracy. 
Pracodawca nie może odmówić podjęcia pracy przez pracownicę, która rezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystany dodatkowy urlop macierzyński może 
przejąć pracownik-ojciec dziecka. Nowelizacja obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. 
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Brak odpowiednika Art. 1793. [Rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego]
§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 1791, pracownica może zrezygnować z ko-

rzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy.
§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzysta-

nia z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko 
może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu 
rodzicielskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględ-
nić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

Komentarz: Pracownica może także zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, jeżeli złożyła wniosek łączny o urlopy macierzyńskie i urlop rodzicielski. Rezygnacja dotyczy całego 
urlopu rodzicielskiego albo jego części. Rezygnując z części urlopu rodzicielskiego można rezygnować z pełnych tygodni tego urlopu. Urlop rodzicielski może przejąć pracownik-
-ojciec dziecka. Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. 

Brak odpowiednika Art. 1794. [Rezygnacja ojca z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego albo z części urlopu rodzicielskiego]

§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z korzystania 
z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, 
udzielonych zgodnie z art. 1792 § 3 albo z art. 1793 § 3.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do pracownika-ojca wychowującego dziec-
ko stosuje się odpowiednio art. 1792 § 2, a do pracownicy – odpowiednio art. 1792 
§ 3, jeżeli skorzystała z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo 
z pozostałej części urlopu rodzicielskiego.

Komentarz: Zmiana wprowadza możliwość rezygnacji z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z części urlopu rodzicielskiego przez pracownika-ojca. Może go przejąć 
ponownie matka dziecka. Pracownik składa wniosek o rezygnację z urlopu najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracownica, która chce przejąć ten urlop, składa 
wniosek najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Brak odpowiednika Art. 1795. [Podział urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego]
W przypadku gdy pracownica oraz pracownik-ojciec wychowujący dziecko dzielą 

między siebie dodatkowy urlop macierzyński albo urlop rodzicielski zgodnie z zasa-
dami określonymi w art. 1792, art. 1793 lub art. 1794, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 1821 § 2 lub art. 1821a § 2.

Komentarz: Ze zmiany przepisu wynika, że w przypadku dzielenia się dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim stosujemy ogólne zasady korzystania z tych 
urlopów. Oznacza to, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo lub w dwóch częściach następujących bezpośrednio po sobie w wymiarze tygodnia lub ich 
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wielokrotności. Natomiast urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo lub maksymalnie w 3 częściach następujących bezpośrednio po sobie. Żadna z tych części nie może 
wynosić mniej niż 8 tygodni. Nowelizacja obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. 

Art. 180. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed 

przewidywaną datą porodu.

Art. 180. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed 

przewidywaną datą porodu.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. pracownica może wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przed nowelizacją mogła natomiast wykorzystać 
minimum 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego. Górna granica wymiaru urlopu macierzyńskiego, jaki pracownica mogła wykorzystać przed porodem, nie była określona. 

Art. 1821. [Dodatkowy urlop macierzyński]
§ 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze ty-
godnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyń-
skiego.

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracow-
nicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łą-
czyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego 
urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim 
przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część do-
bowego wymiaru czasu pracy.

§ 5. W przypadku określonym w § 4 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykony-
wania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez 
który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykony-
waniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowied-
nio.

Art. 1821. [Dodatkowy urlop macierzyński]
§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo 

do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częś-
ciach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego 
wielokrotności.

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pra-
cownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 4. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się 
termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy 
drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej 
części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

§ 5. Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyż-
szym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywa-
nia pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który za-
mierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pra-
cy. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu 
na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie od-
mowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.
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Brak odpowiednika § 7. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 
§ 1 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Ustalone zostały nowe zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od 17 czerwca 2013 r. dodatkowego urlopu macierzyńskiego można udzielać w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio po sobie. Dotychczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego można było udzielać tylko w jednej części. W wyniku tej nowelizacji zmienił 
się również termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński. Obecnie pracownik powinien go złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wcześniej 
na złożenie tego wniosku miał maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Na podstawie nowelizacji tego przepisu zmieniono również termin, 
jaki ma na złożenie wniosku o podjęcie pracy pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Obecnie pracownik składa wniosek najpóźniej na 14 dni przed 
podjęciem pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Przed zmianą przepisów pracownik składał taki wniosek najpóźniej na 7 dni przed podjęciem pracy. Po zmianie przepisów 
pracodawca może również odmówić przyjęcia pracownika do pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Może to zrobić wówczas, gdy nie jest możliwe podjęcie przez 
pracownika pracy ze względu na:

 ■ organizację pracy,
 ■ rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Wcześniej nie było takiej możliwości. 

Brak odpowiednika Art. 1821a. [Urlop rodzicielski]
§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze określonym w art. 1821 § 1 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wy-
miarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bez-
pośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W ta-
kim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego w § 1.

§ 4. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; 
pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 5. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej 
części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu oraz 
okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek dołącza do 
wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wska-
zany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi 
z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2 zdanie pierwsze, art. 182 zdanie 
pierwsze, art. 1821 § 5 i 6, art. 1831 § 1 oraz art. 1832 stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: W wyniku tej zmiany od 17 czerwca 2013 r. wprowadzono nowy rodzaj urlopu – urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po zakończeniu dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego. Należy się on pracownikowi w wymiarze 26 tygodni, bez względu na liczbę urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Z urlopu rodzicielskiego 
może korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Rodzicie mogą korzystać z tego urlopu jednocześnie (wówczas każde z nich może wykorzystać maksymalnie po 13 tygodni 
tego urlopu), mogą się również dzielić tym urlopem. Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo lub w 3 częściach, z których każda może trwać minimalnie 8 tygodni. Urlopu 
rodzicielskiego udziela się w tygodniach lub ich wielokrotności. O urlop rodzicielski pracownik może wystąpić albo od razu, tzn. najpóźniej 14 dni po porodzie, składając jednocześ-
nie wniosek o pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski w pełnym 26-tygodniowym wymiarze. Pracownik może także występować z wnioskiem 
o udzielenie tego urlopu w częściach. Taki wniosek składa wówczas na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z każdej części tego urlopu.
W trakcie urlopu rodzicielskiego pracownik może pracować u pracodawcy, u którego korzysta z tego urlopu, w wymiarze maksymalnie 1/2 etatu. Wówczas pracownik ma prawo do 
wynagrodzenia proporcjonalnego do wymiaru etatu, a w pozostałej części do zasiłku macierzyńskiego. Pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o podjęcie pracy w czasie 
urlopu rodzicielskiego na 14 dni przed podjęciem pracy. Pracodawca może nie zgodzić się na podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na:

 ■ rodzaj pracy,
 ■ organizację pracy.

Odmowę pracodawca powinien uzasadnić pracownikowi na piśmie.

Art. 1822. [Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika-ojca]
§ 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego 

dziecko:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,
2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, pracownik–ojciec wychowujący dziecko 
wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Art. 1822. [Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika-ojca]
Uchylony

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. W przepisach dotyczących udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego po nowelizacji używa się bowiem określenia „pracow-
nik”, a nie „pracownica”, jak było do tej pory. Zatem dodatkowy urlop macierzyński przysługuje ojcu dziecka na takich samych zasadach, jak matce dziecka. Dlatego przepis ten 
stał się zbędny. Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Brak odpowiednika Art. 1824. [Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego]

§ 1. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystą-
pieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przy-
sposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie 
mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 
§ 3, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wyni-
kającym z art. 1821a § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 1792–1795 stosuje się odpo-
wiednio.
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Komentarz: W wyniku tej zmiany od 17 czerwca 2013 r. wprowadzono procedurę udzielania dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego 
dla rodziców adopcyjnych. Zasady ubiegania się o te urlopy są takie same jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego dla pozostałych pra-
cowników. Rodzice adopcyjni mogą więc złożyć jeden łączny wniosek o podstawowy i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz o urlop rodzicielski w pełnym 
wymiarze w terminie nie dłuższym niż 14 dni po przyjęciu na wychowanie dziecka.

Art. 183. [Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

(…) § 3.  Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5,
3) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 2.

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy 
art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, 
art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2, art. 1821 § 2–5 i art. 1831 § 1 stosuje się od-
powiednio.

Brak odpowiednika

Art. 183. [Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

(…) § 3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5,
3) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 2.

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 
§ 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, 
art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2, art. 1821 § 2–6 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego; przepisy art. 1821a stosuje się 
odpowiednio.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. rodzicom adopcyjnym przyznano prawo do urlopu rodzicielskiego. Przysługuje on tym pracownikom na takich samych zasadach jak pozostałym 
pracownikom.

Art. 184. [Zasiłek macierzyński]
Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 

ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych 
odrębnymi przepisami.

Art. 184. [Zasiłek macierzyński]
Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu oj-

cowskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach 
i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Komentarz: W wyniku tej zmiany pracownikom przyznano prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlop rodzicielskiego.

Art. 186. [Urlop wychowawczy]
§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowaw-

czego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu 
zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (…).

Art. 186. [Urlop wychowawczy]
§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlop wychowaw-

czego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu 
zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (…).

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy mają prawo do urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a nie jak do tej pory do ukończenia przez 
dziecko 4 lat.
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Art. 186. [Urlop wychowawczy]
§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wycho-

wawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do sześciomiesięcznego 
okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzy-
stał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 
18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu 
wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprze-
kraczający 3 miesięcy.

§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika
Brak odpowiednika
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 186. [Urlop wychowawczy]
§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowaw-

czego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego 
okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany 
na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, 
niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy 
w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia.

§ 4. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 
jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. 
Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

§ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego mie-
siąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu, o którym 
mowa w § 4.

§ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wy-
chowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
§ 8. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.
§ 9. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 mie-

sięcy, jeżeli:
1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza ule-
gła ograniczeniu lub zawieszeniu.

Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się.
§ 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop wy-

chowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się.

Komentarz: Od 1 października 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego. Po zmianie przepisów urlop ten będzie udzielany w 5 częściach, 
a nie jak do tej pory w 4 częściach. Rodzice dziecka mogą korzystać z tego urlopu jednocześnie przez maksymalnie 4 miesiące (dotychczas przez 3 miesiące). Ponadto każdy 
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z rodziców ma prawo do 1 miesiąca przeznaczonego wyłącznie dla niego. Ten 1 miesiąc urlopu wychowawczego nie jest przenoszony na drugiego z rodziców. Oznacza to, że po 
zmianie przepisów jeden rodzic będzie mógł wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego.
Od powyższej reguły przewidziano wyjątki. Rodzic dziecka będzie miał bowiem prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

 ■ drugi rodzic dziecka nie żyje,
 ■ drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 ■ drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
 ■ dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Art. 1862. [Podjęcie pracy zarobkowej]
(…) § 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z ur-

lopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie 
dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 3.

Art. 1862. [Podjęcie pracy zarobkowej]
(…) § 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z ur-

lopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie 
dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 6.

Komentarz: Zmiana porządkowa, wynikająca ze zmiany numeracji przepisów od 1 października 2013 r.

Art. 1866. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki udzielania urlopu wychowawczego, w tym formę i termin złożenia wniosku 
w sprawie udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące zapewnienia nor-
malnego toku pracy w zakładzie pracy, oraz dodatkowe wymagania dotyczące wniosku 
o udzielenie urlopu wychowawczego, w przypadkach określonych w art. 186 § 2 i 3.

Art. 1866. [Delegacja]
 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa-

runki udzielania urlopu wychowawczego, w tym formę i termin złożenia wniosku w spra-
wie udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia normalnego toku pracy 
w zakładzie pracy oraz uwzględniając dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o udzie-
lenie urlopu wychowawczego, w przypadkach określonych w art. 186 § 3, 6, 9 i 10.

Komentarz: Zmiana porządkowa, wynikająca ze zmiany numeracji przepisów od 1 października 2013 r.

Art. 1891. [Uprawnienia rodziców i opiekunów]
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-

nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może 
korzystać jedno z nich.

Art. 1891. [Uprawnienia rodziców i opiekunów]
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-

nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1 i 2, art. 1867 § 1 
i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Komentarz: Z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie mogło skorzystać tylko jedno z rodziców adopcyjnych. Obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. 

Art. 1891. [Uprawnienia rodziców i opiekunów]
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-

nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1 i 2, art. 1867 § 1 
i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Art. 1891. [Uprawnienia rodziców i opiekunów]
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-

nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1–3, art. 1867 § 1 
i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Komentarz: Zmiana porządkowa wynikająca ze zmiany numeracji przepisów od 1 października 2013 r.
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Brak odpowiednika Art. 2931. [Bieg terminu przedawnienia]
Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a roz-

poczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Komentarz: Nowelizacja Kodeksu pracy wyłącza od 1 października 2013 r. możliwości przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy w sytuacji długotrwałego i nieprzerwa-
nego korzystania z urlopu wychowawczego. Zawieszenie biegu przedawnienia będzie dotyczyło urlopu zaległego, co do którego przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego 
rozpoczął już bieg okres przedawnienia. Bieg przedawnienia nie rozpocznie się natomiast dla urlopu bieżącego, z którego pracownik nie zdążył skorzystać przed rozpoczęciem 
urlopu wychowawczego. 
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USTAWA
z 23 maja 1991 r.

o związkach zawodowych
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; ost.zm. z 2013 r., poz. 896)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o związkach zawodowych wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych – Dz.U. z 2013 r., poz. 896
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Art. 30. [Organizacje związkowe]
(…) 5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród 

i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlo-
pów lub regulaminu pracy, okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 129 § 2 
i w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodek-
su pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879, 
z późn. zm.) organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w ro-
zumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska 
w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Art. 30. [Organizacje związkowe]
(…) 5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród 

i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlo-
pów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 
Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy lub indy-
widualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 oraz z 2013 r., 
poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w ro-
zumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska 
w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Komentarz: W wyniku tej zmiany zlikwidowano możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy bez zgody związków zawodowych, jeżeli nie przedstawiły one praco-
dawcy wspólnego stanowiska w tej sprawie. Dotychczas pracodawca mógł wydłużyć okres rozliczeniowy do 6 miesięcy w rolnictwie, hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie 
osób. Dodatkowo, jeżeli było to uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy, okres rozliczeniowy w tych 
branżach mógł być wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy. Takie wydłużenie okresów rozliczeniowych wymagało jednak zgody organizacji związkowej, jeżeli działała ona w firmie. 
W przypadku gdy w firmie istniało kilka organizacji związkowych, przedstawiały one pracodawcy wspólne stanowisko w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego w terminie 30 
dni. Jeżeli organizacje związkowe nie przedstawiły wspólnego stanowiska, pracodawca mógł samodzielnie wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy. Od 23 sierpnia 2013 r. można 
wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione względami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi 
organizacji pracy. W firmach, w których działają związki, można wydłużyć ten okres rozliczeniowy tylko za zgodą związków zawodowych. W wyniku omawianej nowelizacji brak 
wspólnego stanowiska organizacji związkowych powoduje, że wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy nie będzie możliwe. 
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USTAWA
z 16 kwietnia 2004 r.

o czasie pracy kierowców
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 567)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców – Dz.U. z 2013 r., poz. 567

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres stosowania]
Ustawa określa:
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 1. [Zakres stosowania]
Ustawa określa:

(…) 1a)  czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 
w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym;

1b)  czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście 
wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na jego rzecz; (…)

Komentarz: Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców od 16 lipca 2013 r. mają zastosowanie również do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy. Przed zmianą ustawa 
o czasie pracy kierowców ustalała czas pracy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy wyłącznie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. W przypadku pozostałych 
osób wykonujących taki przewóz na innej podstawie niż stosunek pracy ograniczenia dotyczyły jedynie czasu prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw.

Brak odpowiednika Rozdział 3a 
Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Art. 26a. [Zakres podmiotowy] 
Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przedsiębiorców, o których 

mowa w art. 1 pkt 1a, i osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b.
Art. 26b. [Definicja czasu pracy] 
1. Czasem pracy przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osób, o których 

mowa w art. 1 pkt 1b, jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozo-
stają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego 
świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

2. Do czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b, wlicza się czas pozosta-
wania w gotowości, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Art. 26c. [Tygodniowy czas pracy]
1. Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym 

okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
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2. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 
godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

3. Czas pracy określony w ust. 1 i 2 obowiązuje:
1) przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osoby, o których mowa w art. 1 

pkt 1b – niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz dro-
gowy;

2) przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osoby, o których mowa w art. 1 
pkt 1b – jeżeli jednocześnie są zatrudnieni jako kierowcy na podstawie stosunku 
pracy.
4. Przepisy art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5. Do określenia okresu odpoczynku stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) 

561/2006 albo umowy AETR.
Art. 26d. [Ewidencja czasu pracy]
1. Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 pkt 1a, prowadzi 

ten przedsiębiorca.
2. Ewidencję czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b, prowadzi podmiot, 

na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.
3. Przepis art. 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 26e. [Przechowywanie ewidencji]
1. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26d, przechowuje się przez okres 

dwóch lat po zakończeniu okresu nią objętego.
2. Podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom, 

o których mowa w art. 1 pkt 1b, kopię ewidencji czasu pracy.

Komentarz: Objęcie od 16 lipca 2013 r. przepisami ustawy o czasie pracy kierowców również osób niebędących pracownikami spowodowało konieczność wprowadzenie dla tych 
osób dodatkowych regulacji. Nowe przepisy określają, że średni tygodniowy czas pracy przedsiębiorców nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozli-
czeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Maksymalny tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin 
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni również dla samych siebie ustalić okres rozliczeniowy czasu pracy, który może 
być inny niż dla kierowców wykonujących pracę w firmie. Kierowcy-przedsiębiorcy zostali również objęci obowiązkiem ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencję czasu pracy 
przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe prowadzi sam przedsiębiorca, a osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy 
drogowe na jego rzecz – podmiot, na rzecz którego jest wykonywany przewóz drogowy. Ewidencję czasu pracy kierowców przechowuje się przez 2 lata po zakończeniu okresu, 
jaki ona obejmuje. 
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USTAWA
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. 829)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – Dz.U. z 2013 r., poz. 829 

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  10. [Zadania wojewody w zakresie polityki rynku pracy]
(…) 2. Do zadań wojewody należy również:

2) wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym;

Art.  10. [Zadania wojewody w zakresie polityki rynku pracy]
(…) 2. Do zadań wojewody należy również:

2) Uchylony

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodów: doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego. Tym 
samym zniesiono licencje i warunki dotyczące np. wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tej grupy stanowisk. 

Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru]
(…) 6)  nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków pro-

wadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1, art. 19a i art. 19e–19h;
   7)  złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 

i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e pkt 1 i art. 19f, nie-
zgodnych ze stanem faktycznym;

Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru]
(…) 6)  nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowa-

dzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1, art. 19e, art. 19g i art. 19h;
   7)  złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 

i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e pkt 1, niezgod-
nych ze stanem faktycznym;

Komentarz: Pracodawca komercyjny prowadzący agencję zatrudnienia od 23 sierpnia 2013 r. nie musi spełniać wymogu dotyczącego zatrudniania osób o określonych kwalifika-
cjach zawodowych. Dobór personelu zależy wyłącznie od zatrudniającego. Agencja zatrudnienia  nie zostanie ponadto wykreślona z rejestru agencji w przypadku nie przekazania 
informacji o prowadzonej działalności do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Art. 18o. [Organ uprawniony do sprawowania kontroli przestrzegania warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia]

Marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19a, art. 19e i art. 19f.

Art. 18o. [Organ uprawniony do sprawowania kontroli przestrzegania warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia]

Marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e i art. 19f.

Komentarz: Pracodawca komercyjny prowadzący agencję zatrudnienia od 23 sierpnia 2013 r. nie musi spełniać wymogu dotyczącego zatrudniania osób o określonych kwalifika-
cjach zawodowych. Dobór personelu zależy wyłącznie od zatrudniającego. 

Art. 19a. [Wymagania dotyczące agencji zatrudnienia] 
Agencja zatrudnienia powinna:

1) posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność 
prowadzonych rozmów;

Art. 19a. [Wymagania dotyczące agencji zatrudnienia]
Uchylony
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2) posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie 
działalności agencji zatrudnienia;

3) dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:
a)  doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego – zapewnić osoby z wy-

kształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie 
w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby 
z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie 
zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w pub-
licznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia,

b)  pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej – zapewnić osoby z wykształceniem 
co najmniej średnim.

Komentarz: Pracodawca komercyjny prowadzący agencję zatrudnienia od 23 sierpnia 2013 r. nie musi spełniać wymogu dotyczącego zatrudniania osób o określonych kwalifika-
cjach zawodowych. Dobór personelu zależy wyłącznie od zatrudniającego. 

Art. 19k. [Delegacja] 
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wpis do rejestru, wzór certyfikatu oraz zakres składanych informacji o działalności 
agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji, mając na wzglę-
dzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.

Art. 19k. [Delegacja] 
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wpis do rejestru, wzór certyfikatu, a także wzory formularzy składanych informacji, 
mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.

Komentarz: Wraz ze zmianą przepisu od 23 sierpnia 2013 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia 
– Dz.U. Nr 17, poz. 91. Zastąpiło je rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia – Dz.U. z 2013 r., poz. 899. 
Nowe rozporządzenie zmieniło wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, dostosowując go do zmian związanych z utworzeniem od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. Nr 47, poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 228, poz. 1368.

Art.  33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy]
(…) 4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz 

w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności 
do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, 
z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą 
bezrobotną.

Brak odpowiednika

Art.  33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy]
(…) 4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu 

niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, 
o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawie-
nie tego statusu przez samą bezrobotną.

(…) 4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:
1) kobiety po urodzeniu dziecka,
2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuń-

czego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 
lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej zawodowej
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– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką 
nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem 
przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. starosta nie może pozbawić statusu osoby bezrobotnej, m.in. kobiety po urodzeniu dziecka czy osoby bezrobotnej po przyjęciu dziecka na 
wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka. Taka ochrona przysługuje również bezrobotnemu, któremu opieka nad dzieckiem (z tytułu 
której przysługiwałby mu zasiłek macierzyński) uniemożliwiła podjęcie zatrudnienia. 

Art. 92. [Podmioty realizujące zadania w zakresie pośrednictwa pracy] 
1. Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizują:

1) pośrednik pracy – stażysta;
2) pośrednik pracy;
3) pośrednik pracy I stopnia;
4) pośrednik pracy II stopnia.

2. Pośrednikiem pracy może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową, je-
żeli:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada co najmniej średnie wykształcenie;
4) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie po-

średnictwa pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach za-
trudnienia;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania zadań.
2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, nie stosuje się do obywateli, o któ-

rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. (uchylony).
3a. Pośrednik pracy – stażysta wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy 

pod nadzorem pośrednika pracy posiadającego licencję zawodową lub przełożonego.
4. Pośrednikiem pracy I stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, 

o których mowa w ust. 2, i która:
1) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy 

w publicznych służbach zatrudnienia;

Art. 92. [Podmioty realizujące zadania w zakresie pośrednictwa pracy] 
Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizują pośrednicy pracy.
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2) (uchylony);
3) posiada wyższe wykształcenie.

5. Pośrednikiem pracy II stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2) posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy 

I stopnia w publicznych służbach zatrudnienia;
3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.

6. (uchylony).

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu pośrednika pracy. Tym samym zniesiono licencje i warunki dotyczące m.in. wykształ-
cenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska.

Art. 93. [Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy] 
1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, 

nadaje licencję zawodową pośrednika pracy określonego stopnia osobie spełniającej 
warunki, o których mowa w art. 92 ust. 2, 2a, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej pośrednika pracy:
1) licencja zawodowa pośrednika pracy;
2) licencja zawodowa pośrednika pracy I stopnia;
3) licencja zawodowa pośrednika pracy II stopnia.

Art. 93. [Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy]
Uchylony

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu pośrednika pracy. Tym samym zniesiono licencje i warunki dotyczące m.in. wykształ-
cenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska.

Art. 94. [Podmioty realizujące zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i in-
formacji zawodowej] 

1. Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują:
1) doradca zawodowy – stażysta;
2) doradca zawodowy;
3) doradca zawodowy I stopnia;
4) doradca zawodowy II stopnia.

2. Doradcą zawodowym może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową, 
jeżeli:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada wyższe wykształcenie;

Art. 94. [Podmioty realizujące zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i in-
formacji zawodowej] 

Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują do-
radcy zawodowi.
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4) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie porad-
nictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach 
zatrudnienia;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania zadań.
2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, nie stosuje się do obywateli, o któ-

rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. (uchylony).
3a. Doradca zawodowy – stażysta wykonuje zadania w zakresie poradnictwa zawo-

dowego pod nadzorem doradcy zawodowego posiadającego licencję zawodową lub 
przełożonego.

4. Doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, 
o których mowa w ust. 2, oraz:
1) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego 

w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co naj-
mniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych 
służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub po-
radnictwa zawodowego;

2) (uchylony).
5. Doradcą zawodowym II stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1,2 i 5, oraz:
1) ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
2) posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego 

I stopnia.
6. (uchylony).
7. Doradcy zawodowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą prowadzić zajęcia 

aktywizacyjne, o których mowa w art. 8 ust. 8 pkt 3.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu doradcy zawodowego. Tym samym zniesiono licencje i warunki dotyczące m.in. 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska.

Art. 95. [Stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego] 
1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, 

nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniają-
cej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego:
1) licencja zawodowa doradcy zawodowego;

Art. 95. [Stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego] 
Uchylony
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2) licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia;
3) licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu doradcy zawodowego. Tym samym zniesiono licencje i warunki dotyczące m.in. 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska.

Art. 96. [Podmioty realizujące zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów 
ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych] 

1. Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szko-
leń i przygotowania zawodowego dorosłych wykonuje:
1) specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta;
2) specjalista do spraw rozwoju zawodowego;
3) starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego;
4) samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

2. Specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada wykształcenie wyższe;
4) wykonywała zadania, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy 

w publicznych służbach zatrudnienia.
2a. Starszym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która 

spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku specjalisty do spraw 

rozwoju zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
3. Samodzielnym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba 

spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku starszego specja-

listy do spraw rozwoju zawodowego;
3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami.
3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać 

czynności na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju zawodowego – stażysty pod 
nadzorem specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, lub 
przełożonego.

4. (uchylony).

Art. 96. [Podmioty realizujące zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów 
ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych] 

Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń 
i przygotowania zawodowego dorosłych realizują specjaliści do spraw rozwoju zawo-
dowego.
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Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Tym samym zniesiono licencje i warunki doty-
czące m.in. wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska.

Art. 97. [Podmioty realizujące zadania związane z programami i projektami z zakresu 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej] 

1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów 
i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz akty-
wizacji zawodowej realizują:
1) specjalista do spraw programów – stażysta;
2) specjalista do spraw programów;
3) samodzielny specjalista do spraw programów.
2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada wykształcenie wyższe;
4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów 

i projektów, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicz-
nych służbach zatrudnienia;

5) (uchylony).
3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do 

spraw programów;
3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy po-

twierdzone odpowiednimi dokumentami.
3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać 

czynności na stanowisku specjalisty do spraw programów – stażysty pod nadzorem 
specjalisty do spraw programów lub przełożonego.

4. (uchylony).

Art. 97. [Podmioty realizujące zadania związane z programami i projektami z zakresu 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej] 

Zadania w zakresie przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i pro-
jektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywiza-
cji zawodowej realizują specjaliści do spraw programów.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodu specjalisty ds. programów. Tym samym zniesiono warunki dotyczące m.in. wykształ-
cenia i doświadczenia zawodowego wymaganych pierwotnie dla tego stanowiska. 

Art. 98. [Podmioty realizujące zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakre-
sie aktywnego poszukiwania pracy] 

1. Zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania 
pracy wykonuje:
1) lider klubu pracy – stażysta;

Art. 98. [Podmioty realizujące zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakre-
sie aktywnego poszukiwania pracy] 

1. Zadania w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizują liderzy klu-
bów pracy.
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2) lider klubu pracy;
3) starszy lider klubu pracy.

2. Liderem klubu pracy może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada co najmniej średnie wykształcenie;
4) wykonywała zadania na stanowisku lidera klubu pracy – stażysty przez okres co naj-

mniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach 
Pracy;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania zadań.
2a. Starszym liderem klubu pracy może zostać osoba spełniająca łącznie warun-

ki, o których mowa w ust. 2 pkt 1,2,4 i 5, oraz posiadająca co najmniej 24-miesięczny 
staż pracy na stanowisku lidera klubu pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub 
w Ochotniczych Hufcach Pracy i posiadająca wyższe wykształcenie.

2b. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać 
zadania na stanowisku lidera klubu pracy – stażysty pod nadzorem lidera klubu pracy, 
starszego lidera klubu pracy lub przełożonego.

3. (uchylony).

2. Zadania w zakresie prowadzenia zajęć aktywizacyjnych w centrach informacji 
i planowania kariery zawodowej mogą realizować doradcy zawodowi.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia dla lidera klubu pracy. Tym samym zniesiono licencje i warunki dotyczące m.in. wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego dla tych osób. 

Art. 99a. [Podmioty wykonujące w wojewódzkim urzędzie pracy zadania przewi-
dziane dla sieci EURES] 

1. Zadania przewidziane dla sieci EURES w wojewódzkim urzędzie pracy wykonuje 
doradca EURES i asystent EURES, a w powiatowym urzędzie pracy wykonuje pośred-
nik pracy.

2. Doradcą EURES może zostać osoba, która:
1) spełnia wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję 

Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wykształcenie wyższe;
5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczają-

cą do wykonywania zadań;

Art. 99a. [Podmioty wykonujące w wojewódzkim urzędzie pracy zadania przewi-
dziane dla sieci EURES] 

Zadania przewidziane dla sieci EURES w wojewódzkich urzędach pracy wykonują 
doradcy EURES i asystenci EURES, a w powiatowych urzędach pracy wykonują po-
średnicy pracy.
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6) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku asystenta 
EURES w publicznych służbach zatrudnienia lub posiada licencję zawodową pośred-
nika pracy lub doradcy zawodowego;

7) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania zadań.
3. Asystentem EURES może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe;
3) posiada co najmniej średnie wykształcenie;
4) posiada licencję zawodową pośrednika pracy lub była zatrudniona przez okres co 

najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy – stażysty w publicznych służ-
bach zatrudnienia;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania zadań.
4. Doradca EURES i asystent EURES może zostać pośrednikiem pracy I stopnia je-

żeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz:
1) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy lub 

asystenta EURES lub doradcy EURES w publicznych służbach zatrudnienia po uzy-
skaniu licencji zawodowej pośrednika pracy;

2) posiada wykształcenie wyższe.
5. Doradca EURES i asystent EURES może zostać pośrednikiem pracy II stopnia 

jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy 

I stopnia lub asystenta EURES lub doradcy EURES w publicznych służbach zatrud-
nienia po uzyskaniu licencji zawodowej pośrednika pracy I stopnia;

3) ukończył studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r. usunięto niektóre ograniczenia w dostępie m.in. do zawodów dorady EURES i asystenta EURES. Tym samym zniesiono licencje i warunki doty-
czące m.in. wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla tych stanowisk. 

Art. 99b. [Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych] 
(…)
Brak odpowiednika

Art. 99b. [Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych] 
(…) 
2. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, sta-

nowiska dla pracowników, o których mowa w art. 91 pkt 1–6, oraz wymagania koniecz-
ne do zmiany stanowiska w ramach urzędu pracy, biorąc pod uwagę konieczność 
rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia.
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Komentarz: Zniesienie ograniczeń w dostępie do niektórych zawodów skutkuje koniecznością wydania przepisów szczegółowych dotyczących rozwoju zawodowego pracowni-
ków i możliwości ich awansu zawodowego.

Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] 
1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa 

w art. 91 pkt 1 i 2, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od 
stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wyko-
nywanej pracy.

2. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa 
w art. 91 pkt 3–6, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od po-
siadanego przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz 
jakości wykonywanej pracy.

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb nadawa-

nia licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego, biorąc pod uwagę 
rozwój zawodowy pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] 
1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa 

w art. 91 pkt 1–6, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia finansowany ze środ-
ków Funduszu Pracy, uzależniony od doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jakości 
wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska.

Komentarz: Od 23 sierpnia 2013 r., oprócz pośredników pracy i doradców zawodowych, prawo do dodatku do wynagrodzenia z Funduszu Pracy uzyskali specjaliści do spraw 
rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, liderzy klubów pracy oraz doradcy EURES i asystenci EURES.
Zniesienie ograniczeń w dostępie do niektórych zawodów skutkuje tym samym koniecznością wydania przepisów szczegółowych dotyczących rozwoju zawodowego pracowni-
ków i możliwości ich awansu zawodowego, w tym dotyczących zasad wynagradzania. 

Art. 104a. [Wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] 
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz 

Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy po-
cząwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Art. 104a. [Wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] 
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz 

Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca 
po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy dodatkowo za pracowników powracających z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz nowo wprowadzonego urlopu rodzicielskiego. Ulga w opłacaniu składek obowiązuje przez 36 miesięcy od 
pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów. 
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USTAWA
z 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 645

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4. [Forma zatrudnienia]
1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1) wyboru:
Brak odpowiednika

Art. 4. [Forma zatrudnienia]
1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:
1) wyboru:
(…) e)  w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca 

burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielni-
cy m.st. Warszawy;

Komentarz: Nowelizacja wprowadza od 1 września 2013 r. zmianę w statusie prawnym członków zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Burmistrz dzielnicy m.st. War-
szawy, zastępca burmistrza i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy są pracownikami samorządowymi zatrudnianymi na podstawie wyboru. Ich dotychczasowe 
stosunki pracy zawarte na podstawie umowy o pracę ulegają przekształceniu w stosunki pracy na podstawie wyboru.

Art. 5. [Zatrudnianie sekretarzy]
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 5. [Zatrudnianie sekretarzy]
(…) 1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia 

pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 nie stosuje się. (…)

Komentarz: W wyniku tej zmiany przepisów od 1 września 2013 r. doprecyzowano, że nabór na stanowisko sekretarza powinien zostać przeprowadzony nie później niż w terminie 
3 miesięcy od zwolnienia się tego stanowiska. Poza tym na stanowisku sekretarza nie można zatrudnić pracownika samorządowego, któremu powierzy się pełnienie obowiązków. 

Art. 6. [Kwalifikacje pracownika samorządowego]
(…) 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 
oraz dodatkowo: (…) 

Art. 6. [Kwalifikacje pracownika samorządowego]
(…) 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta może być osoba, która spełnia wyma-
gania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: (…)

Komentarz: Dotychczas nie były określone wymagania, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta i doradcy. Po zmianie przepisów, od 1 września 
2013 r. osoby zatrudniane na stanowiskach asystenta i doradcy powinny spełniać wymagania dla osób zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych, tj. powinny posiadać: 

 ■ obywatelstwo polskie, 
 ■ pełną zdolność do czynności prawnych,
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

 ■ pełne prawa publiczne, 
 ■ właściwe kwalifikacje do wykonywania pracy, 
 ■ co najmniej średnie wykształcenie, 
 ■ nieposzlakowaną opinię. 

Ponadto osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta i doradcy nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Brak odpowiednika Art. 6a. [Prawomocne skazanie]
W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, 
marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu wojewódz-
twa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, 
sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku 
jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek samorządu 
terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy 
m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorzą-
dowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, do-
radcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku 
jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu 
prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim 
umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w któ-
rym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.

Komentarz: W wyniku wprowadzenia tego przepisu od 1 września 2013 r. wobec większości pracowników samorządowych, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wprowadzono obowiązek rozwiązania z takimi osobami umowy o pracę za wy-
powiedzeniem. Może to nastąpić najpóźniej po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. Jeśli obowiązek ten nie 
zostanie wykonany, będzie on mógł być wymuszony przez wojewodę. 
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Art. 12. [Wolne stanowisko urzędnicze]
1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem 

urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze 
porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub 
na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na sta-
nowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający 
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to sta-
nowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony 
pracownik.

Art. 12. [Wolne stanowisko urzędnicze]
1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem 

urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze 
porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na sta-
nowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający 
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to sta-
nowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony 
pracownik.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. nie będzie można przenosić na wolne stanowiska urzędnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Nowelizacja 
eliminuje dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie.

Art. 20. [Awans wewnętrzny]
Brak odpowiednika

Art. 20. [Awans wewnętrzny]
(…) 2. Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy 

stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3.

Komentarz: W wyniku tej zmiany doprecyzowano, że od 1 września 2013 r. awans wewnętrzny może być dokonany tylko w ramach tej samej grupy stanowisk, tzn. ze stanowiska 
urzędniczego na stanowisko urzędnicze oraz ze stanowiska pomocniczego lub obsługi na stanowisko pomocnicze lub obsługi. 

Art. 40. [Odprawa z tytułu zwolnienia] 
1. Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom 

zarządu powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, 
których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługu-
je odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Art. 40. [Odprawa z tytułu zwolnienia] 
1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. War-

szawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu 
dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz 
marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek 
pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wy-
sokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Komentarz: W wyniku tej zmiany od 1 września 2013 r. przyznano odprawę pieniężną w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia w związku z upływem kadencji burmistrzowi 
dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.
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USTAWA
z 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. z 2013 r., poz. 675)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 66. [Urlop uzupełniający]
1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie 

ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem 
w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojsko-
wych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop 
w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniają-
cy w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, 
którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu 
w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub 
prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów. (…)

Art. 66. [Urlop uzupełniający]
1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okre-

sie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosob-
nieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 
odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – na-
uczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 
8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektoro-
wi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego 
szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań 
zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remon-
tów. (…)

Komentarz: W wyniku tej zmiany od 17 czerwca 2013 r. rozszerzony został katalog przypadków, w jakich nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy uzupełniający w wymiarze 
do 8 tygodni w ciągu roku szkolnego. Po zmianie przepisów urlop ten przysługuje także wówczas, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkol-
nych z powodu:

 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 ■ urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ urlopu ojcowskiego,
 ■ urlopu rodzicielskiego.

Dotychczas jedynie korzystanie przez nauczyciela z podstawowego urlopu macierzyńskiego uprawniało go do urlopu uzupełniającego.
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USTAWA
z 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 791)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. – Dz.U. z 2013 r., poz. 791

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 15. [Czas pracy osoby niepełnosprawnej]
(…) 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowa-

nego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub 
w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w od-
niesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu 
pracy.

Art. 15. [Czas pracy osoby niepełnosprawnej]
(…) 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarko-

wanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 go-
dzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników 
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda 
w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy 
czasu pracy.

Komentarz: Obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 791 przewiduje, że pracownicy niepełnosprawni wszystkich grup powinni pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 
Jedynie wyjątkowo, na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy, niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym powinni być zatrudniani maksymalnie przez 7 godzin 
dziennie i 35 godzin tygodniowo. Poprzednie brzmienie tego samego przepisu, obowiązujące do końca grudnia 2011 r., uprawniało automatycznie wszystkich niepełnosprawnych 
w stopniu znacznym i umiarkowanym do 7-godzinnego dnia pracy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zaskarżone przepisy są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim uzależ-
niają zastosowanie skróconej normy czasu pracy do niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym od uzyskania przez nich zaświadczenia lekarskiego o koniecz-
ności zastosowania skróconej normy. 
Niekonstytucyjny przepis utraci moc obowiązującą 10 lipca 2014 r. 

Art. 21. [Miesięczna wpłata na PFRON] 
(…) 5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełno-

sprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami 
niepełnosprawnymi zatrudnionych:

Brak odpowiednika

Art. 21. [Miesięczna wpłata na PFRON] 
(…) 5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełno-

sprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami 
niepełnosprawnymi zatrudnionych:
(...) 1a) przebywających na urlopie rodzicielskim;

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. przy obliczaniu miesięcznej wpłaty na PFRON przez pracodawców zobowiązanych do jej dokonywania nie należy uwzględniać pracowników 
przebywających na urlopie rodzicielskim.
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INNE PRZEPISY – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

wejście w życie

8
maja 

2013 r.

Informacje miesięczne o zatrudnieniu, 
kształceniu lub o działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych przez praco-
dawców niezobowiązanych do wpłat na 
PFRON (INF-1, INF-Z, INF-2)

Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2013 r., poz. 530. Dotyczy ona terminu przekazania informacji na no-
wych drukach. Informacje za miesiące do sierpnia 2013 r. należy przekazać według wzorów formularzy określonych 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych 
i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, 
poz. 329). Informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012 r. w terminie do 20 paź-
dziernika 2013 r. według wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu. 

wejście w życie

11
maja 

2013 r.

Deklaracje składane Zarządowi Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców 
zobowiązanych do wpłat na ten Fun-
dusz (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, 
DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u)

Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – Dz.U. z 2013 r., poz. 553. Dotyczy 
ona terminu przekazania przez pracodawców deklaracji na nowych drukach. Deklaracje składa się za miesiące do 
sierpnia 2013 r. według wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 lu-
tego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – Dz.U. Nr 44, poz. 231. Deklaracje 
korygujące te dokumenty składa się za miesiące od grudnia 2012 r. w terminie do 20 października 2013 r. według 
wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu.

II. WYNAGRODZENIA
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USTAWA
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 2013 r., poz. 888)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 102, poz. 585; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1456
– ustawą z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2012 r., poz. 1448
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz.U. z 2013 r., poz. 888

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  5a. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
Brak odpowiednika

Art.  5a. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 19a)  samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczal-
nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczo-
ny do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielo-
ny jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu dro-
gowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b)  pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które od-
dzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalające-
go postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufi-
tem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla oblicze-
nia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi 
odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawę-
dzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona 
w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby 
pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi czę-
ści pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c)  pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do prze-
wozu ładunków,

d)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

(…) f)   pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a–e, w którym licz-
ba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
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– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
–  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Komentarz: Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nową definicję samochodu osobowego, która zastępuje obowiązującą do 31 grudnia 2013 r. re-
gulację w art. 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ponadto na potrzeby podatkowe uproszczono (i jednocześnie uelastyczniono) 
przepisy dotyczące dokumentów uzyskiwanych przy homologacji. Zmiany dotyczą głównie określenia rodzaju dokumentów, na podstawie których możliwe jest określenie dopuszczalnej 
ładowności pojazdu, oraz liczby miejsc (siedzeń), jakie posiada. Uogólniono przepisy dotyczące dokumentów koniecznych do wprowadzenia pojazdu do obrotu, wskazując na dokumenty 
wydawane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy zostały zmienione od 22 czerwca 2013 r., ale zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. 

Brak odpowiednika Art.  5d. [Niezaliczenie pojazdu samochodowego do samochodów osobowych] 
1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie-

przekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19a lit. a–d, 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadcze-
niem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego 
właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa 
w art. 5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, 
uznaje się również za samochody osobowe.

Komentarz: W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19a lit. a–d, po-
zwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację 
o spełnieniu tych wymagań. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. 

Art.  23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
Brak odpowiednika

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(…) 16e)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U. poz. 888), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 
opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;

Komentarz: W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizujący odzysk opakowań, mimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo 
wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W razie niewykonania tej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty 
produktowej. Tego rodzaju opłata dodatkowa nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
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USTAWA
z 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych
 (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 888)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 102, poz. 585; ost.zm.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1456
– ustawą z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2012 r., poz. 1448
– ustawą z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 613
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz.U. z 2013 r., poz. 888

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4a. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 4a. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(…) 9a)  samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczal-

nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przezna-
czony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest 
od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podro-
dzaju: wielozadaniowy, van,

b)  pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które od-
dzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia pro-
porcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość 
pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej 
wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem 
wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczo-
nej do przewozu ładunków,

c)  pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków,

d)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone 
do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
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e)  pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z do-
kumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub 
z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to 
pojazd specjalny,

f)  pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a–e, w którym liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
–  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 

500 kg;

Komentarz: Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nową definicję samochodu osobowego, która zastępuje obowiązującą do 31 grudnia 
2013 r. regulację w art. 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ponadto na potrzeby podatkowe uproszczono (i jednocześ-
nie uelastyczniono, bez konieczności dokonywania zmian w przyszłości) przepisy dotyczące dokumentów uzyskiwanych przy homologacji. Zmiany dotyczą głównie określenia ro-
dzaju dokumentów, na podstawie których możliwe jest określenie dopuszczalnej ładowności pojazdu, oraz liczby miejsc (siedzeń), jakie posiada. Uogólniono przepisy dotyczące 
dokumentów koniecznych do wprowadzenia pojazdu do obrotu, wskazując na dokumenty wydawane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy zostały 
zmienione od 22 czerwca 2013 r., ale zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 4c. [Niezaliczenie pojazdu samochodowego do samochodów osobowych] 
1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie-

przekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 4a pkt 9a lit. a–d, 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadcze-
niem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego 
właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których 
mowa w art. 4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgod-
nie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby 
miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Komentarz: W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 4a pkt 19a lit. a–d po-
zwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację 
o spełnieniu tych wymagań. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
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Art.  12. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:
Brak odpowiednika

Art. 12. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:
(…) 6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – kwota stano-

wiąca równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizu-
jących, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do 
kosztów uzyskania przychodów;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie wpływa na obowiązki pracodawców. Obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. 

Art. 16. [Wyłączenia] 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia] 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
(…) 19e)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opako-
waniowymi (Dz.U. poz. 888), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest 
poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;

Komentarz: W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizujący odzysk opakowań, mimo ciążącego na nich obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej 
albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W razie niewykonania tej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty 
produktowej. Tego rodzaju opłata dodatkowa nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. 

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
(…) 26b)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktua-

lizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących war-
tość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, utworzonych 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, pomniejszonych o wartość od-
pisów aktualizujących dotyczącą odsetek od tych pożyczek i kredytów, 
których nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a 
pkt 3;

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
(…) 3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli:

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub
b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia 

układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należ-

ności przekracza 6 miesięcy, a ponadto:
– spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo
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Brak odpowiednika

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, 
albo

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego mają-
tek mimo podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 
działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku.

(…) 2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę do-
konywania odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza 
się o wartość zabezpieczeń wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa 
pomniejszy podstawę tworzenia odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na 
podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Komentarz: Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców. Obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. 

Art. 16. [Wyłączenia] 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia] 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
(…) 68)  opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grud-

nia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 711, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana nie dotyczy pracodawców. Zacznie obowiązywać od 4 października 2013 r.
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USTAWA
z 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 35)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 35

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  87. [Obowiązek wystawienia rachunku] 
§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działal-

ność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić 
rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Art.  87. [Obowiązek wystawienia rachunku] 
§ 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, po-

datnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego 
lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wyko-
nanie usługi.

Komentarz: Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający 
dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury. Nowelizacja jest dostosowaniem przepisów do zmian doty-
czących obowiązku wystawiania faktur zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług.
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USTAWA
z 28 września 1991 r.

o kontroli skarbowej
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 628)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o kontroli skarbowej wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – Dz.U. z 2013 r., poz. 628

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 11a. [Szczególne uprawnienia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] 
1. Inspektorzy i pracownicy mają prawo do:
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 11a. [Szczególne uprawnienia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] 
1. Inspektorzy i pracownicy mają prawo do:

(…) 3a)  przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a usta-
wy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej (Dz.U. poz. 628), lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej 
ustawy;

(…) 5. Inspektorzy i pracownicy wykonujący zadania w zakresie przeprowadzania 
doprowadzenia lub konwoju, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
tego doprowadzenia lub konwoju, mają prawo wydawania poleceń określonego za-
chowania się.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 5 czerwca 2013 r. dostosowują zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowni-
ków komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja 
przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 11d. [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego] 
1. Inspektorzy i pracownicy mogą stosować środki przymusu bezpośredniego wo-

bec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom wydanym w celu realizacji za-
dań określonych w art. 11a ust. 1a.

2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte jedynie w zakresie niezbędnym 
do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom, o których mowa w ust. 1, lub do sku-
tecznego odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na inspektora, pracownika 
lub inną osobę, a także mienie i obiekty administracji skarbowej.

3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko takich środków przymusu bezpośredniego, 
jakie odpowiadają potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji, i pod warunkiem, że 
w inny dostępny w tej sytuacji sposób nie można skutecznie oraz bezpiecznie wykonać 
czynności służbowych.

Art. 11d. [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego]
Uchylony
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Komentarz: Uchylenie przepisu jest spowodowane zmianami obowiązującymi od 5 czerwca 2013 r., dostosowującymi zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośred-
niego stosowane przez inspektorów i pracowników komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu 
bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 11da. [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego]
1. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane przez inspektorów i pracow-

ników w taki sposób, aby ich zastosowanie powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.
2. Można stosować jednocześnie więcej niż jeden środek przymusu bezpośrednie-

go, jeżeli zastosowanie jednego środka nie odpowiada potrzebom zaistniałej sytuacji 
lub osiągnięcie podporządkowania się wydanym poleceniom przy zastosowaniu jedne-
go środka okazało się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że 
okaże się bezskuteczne.

3. Odstępuje się od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wo-
bec której zastosowano te środki, podporządkowała się wydanym poleceniom.

4. Środków przymusu bezpośredniego nie stosuje się wobec kobiet o widocznej 
ciąży, osób o widocznym kalectwie lub w podeszłym wieku oraz osób, których wygląd 
wskazuje na wiek poniżej 13 lat.

5. Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat.
6. Nie wolno stosować pałki wobec osób stawiających bierny opór, chyba że zasto-

sowanie siły fizycznej okazało się bezskuteczne.
7. W razie uzasadnionej potrzeby osobę, wobec której zastosowano środki przymusu 

bezpośredniego, należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej 
pomocy medycznej. Przepisy wydane na podstawie art. 11b ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 11da. [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego]
Uchylony

Komentarz: Uchylenie przepisu jest spowodowane zmianami obowiązującymi od 5 czerwca 2013 r., dostosowującymi zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośred-
niego stosowane przez inspektorów i pracowników komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu 
bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 11e. [Środki przymusu bezpośredniego]
1. Uprawnia się inspektorów i pracowników do stosowania następujących środków 

przymusu bezpośredniego:
1) siły fizycznej;
2) indywidualnych technicznych i chemicznych środków lub urządzeń przeznaczonych 

do obezwładniania i konwojowania osób albo do zatrzymywania oraz unieruchamia-
nia pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych;

3) pałki służbowej.

Art. 11e. [Środki przymusu bezpośredniego]
Uchylony
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2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposoby użycia 
środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowe rodzaje i tryb wyposażania 
w środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mając na względzie, aby ich zastosowanie 
powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.

Komentarz: Uchylenie przepisu jest spowodowane zmianami obowiązującymi od 5 czerwca 2013 r., dostosowującymi zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośred-
niego stosowane przez inspektorów i pracowników komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu 
bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 11f. [Użycie broni palnej] 
1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 11e ust. 1 okazały się 

niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest 
możliwe, inspektor i pracownik ma prawo użycia broni palnej wyłącznie:
1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wol-

ność własną lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzają-
cym w oczywisty sposób bezpośrednio do takiego zamachu;

2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego po-
rzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może 
życiu, zdrowiu lub wolności inspektora, pracownika albo innej osoby;

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie i przemocą odebrać broń palną inspek-
torowi, pracownikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej;

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego i gwałtownego zamachu na 
obiekty administracji skarbowej;

5) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne 
w przypadkach określonych w pkt 1–3.
2. Użycie broni palnej powinno nastąpić w sposób wyrządzający możliwie najmniej-

szą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia 
tej osoby życia ani narażać osób postronnych na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia.

Art. 11f. [Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej] 
1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3 i 8–14 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, inspektorzy i pracownicy 
mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 
pkt 2 lit. a, pkt 7, pkt 12 lit. a, pkt 13 i 18 tej ustawy, oraz środków przeznaczonych do 
pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, z wyłączeniem materiałów 
wybuchowych, lub wykorzystać te środki.

2. Inspektorzy i pracownicy mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b, e i pkt 2 oraz art. 47 pkt 1, 

pkt 2 lit. a i pkt 3–6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej;

2) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni palnej było dopusz-
czalne w przypadkach określonych w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

3) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, jeżeli ucieczka tej oso-
by stwarza zagrożenie życia lub zdrowia inspektora, pracownika lub innej osoby 
lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może użyć materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu.
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(…) 4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i spo-
sób postępowania przy użyciu broni palnej, biorąc pod uwagę użycie jej jako środka 
ostatecznego.

(…) 4. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej 
oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 5 czerwca 2013 r. dostosowują zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowni-
ków komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja 
przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 11g. [Umundurowanie i broń służbowa] 
1. Uprawnienia, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3, art. 11d ust. 1, art. 11e 

ust. 1 i art. 11f ust. 1, przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodręb-
nionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom 
tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa.

Art. 11g. [Umundurowanie i broń służbowa] 
1. Uprawnienia, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2,3 i 3a oraz art. 11f ust. 1 i 2, 

przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach 
organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umun-
durowanie służbowe i broń służbowa. Art. 11f ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 5 czerwca 2013 r. dostosowują zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowni-
ków komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja 
przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Art. 37a. [Ochrona informacji]
(…) 4. Pracownikom wywiadu skarbowego przysługuje prawo do stosowania środ-

ków przymusu bezpośredniego oraz posiadania i użycia broni palnej. Art.  11d, 
art. 11da, art. 11e ust. 1, art. 11f ust. 1–3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11b 
ust. 7, art. 11e ust. 2, art. 11f ust. 4 i – w zakresie przydziału broni służbowej – art. 11g 
ust. 4, stosuje się odpowiednio.

Art. 37a. [Ochrona informacji]
(…) 4. Pracownikom wywiadu skarbowego przysługuje prawo do użycia lub wykorzy-

stania środków przymusu bezpośredniego oraz posiadania i użycia lub wykorzystania 
broni palnej. Art.  11f ust. 1, 2 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 4 
– w zakresie przydziału broni służbowej – stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 5 czerwca 2013 r. dostosowują zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowni-
ków komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2010 r. (sygn. U 5/07). Nowelizacja 
przepisów wynika z konieczności kompleksowego uregulowania wszystkich zasad dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w ustawie o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).
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USTAWA
z 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 880)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. z 2013 r., poz. 654
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. z 2013 r., poz. 880

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 126. [Treść pisma] 
§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: (…)
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto 

zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli usta-
wowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

Brak odpowiednika

Art. 126. [Treść pisma] 
§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: (…)
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto 

zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest 
on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku 
lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w in-
nym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania.
§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny za-

wierać sygnaturę akt. (…)

Komentarz: Uregulowano m.in. kwestie dotyczące pierwszych pism procesowych, w których powód powinien podawać swój PESEL lub NIP (jeżeli jest osobą fizyczną), a w prze-
ciwnym przypadku nr KRS lub NIP. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r. 

Art. 139. [Niemożność doręczenia]
Brak odpowiednika

Art. 139. [Niemożność doręczenia]
(…) § 5. Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym 

wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty zo-
stał uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1.

Komentarz: Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wyda zaświadczenie, w którym stwierdzi, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany 
za doręczony na oznaczony adres, jeżeli zostały wykorzystane dostępne prawnie możliwości doręczenia. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r.
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Art. 165. [Terminy] 
(…) § 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wy-

znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Art. 165. [Terminy] 
(…) § 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wy-

znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub 
w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w in-
nym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go 
do sądu. 

Komentarz: Zmiana prowadzi do zrównania skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora 
świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. W obu przypadkach oddanie pisma będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zmiana 
obowiązuje od 17 sierpnia 2013 r.

Art. 177. [Zawieszenie fakultatywne]
§ 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

(…) 6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania 
przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania 
przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Art. 177. [Zawieszenie fakultatywne]
§ 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

(…) 6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania 
przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwa-
lających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewy-
konania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego 
biegu.

Komentarz: Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli powód nie wskaże w wyznaczonym terminie lub wskaże nieprawidłowy PESEL pozwanego. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r. 

Brak odpowiednika Art. 2081. [Ustalenie z urzędu numeru PESEL lub NIP pozwanego] 
Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli 

jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, 
lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w in-
nym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania.

Komentarz: Sąd z urzędu ustali numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną (jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku), 
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku sąd może ustalić z urzędu numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego 
osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r.

Art. 505. [Skutki wniesienia sprzeciwu]
Brak odpowiednika

Art. 505. [Skutki wniesienia sprzeciwu]
(…) § 3. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu nie-

jawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w ca-
łości lub w części.
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Komentarz: Od 7 lipca 2013 r. – w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty – sąd albo referendarz sądowy na wniosek pozwanego na posiedzeniu niejaw-
nym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

Brak odpowiednika Art. 50529a. [Roszczenia, które mogą być dochodzone w elektronicznym postępo-
waniu upominawczym] 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszcze-
nia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 7 lipca 2013 r. dotyczą wprowadzenia właściwości innej niż miejscowa na potrzeby postępowań wszczynanych drogą elektroniczną oraz 
wzmocnienia sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego mającego podstawę w nakazie zapłaty wydanym w elek-
tronicznym postępowaniu upominawczym, nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym. W elek-
tronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Art. 50532. [Pozew]
(…) § 2. Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do 
jego posiadania,

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego 
posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku 
numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

Brak odpowiednika

Art. 50532. [Pozew]
(…) § 2. Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowią-
zany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w in-
nym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fi-
zyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli 
jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności 
oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

Komentarz: Uregulowano m.in. kwestie dotyczące pierwszych pism procesowych, w których powód powinien podawać PESEL pozwanego (jeżeli ten jest osobą fizyczną), 
a w przeciwnym przypadku numer w KRS lub NIP. Podanie nieprawidłowych danych wskutek zachowania nienależytej staranności lub w złej wierze może skutkować nałożeniem 
grzywny na powoda lub jego pełnomocnika. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r.

Art. 50537. [Braki formalne pozwu]
§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533, 50534 oraz 50536 

przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupeł-
nienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie roz-
poznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku 
nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.

Art. 50537. [Braki formalne pozwu]
§ 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533 § 1, art. 50534 § 1 

oraz art. 50536 § 1 przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgod-
nie z art. 68 zdanie pierwsze oraz dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 
zdanie pierwsze i drugie, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 oraz 
art. 50534 § 1 dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie 
dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. 
W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.
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Komentarz: Przedstawiciel ustawowy, organy państwowe oraz osoby wymienione w art. 67, tj. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonują czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Podmioty te mają obowiązek 
wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Umocowanie nie jest wymagane w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicz-
nym postępowaniu upominawczym, przy czym przedstawiciel ustawowy i organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania pod 
rygorem umorzenia postępowania. Zmiana obowiązuje od 7 lipca 2013 r.

Art. 805. [Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji]
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie 

o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem spo-
sobu egzekucji.

Brak odpowiednika

Art. 805. [Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji] 
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie 

o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposo-
bu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka 
zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony 
przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez 
komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w po-
stępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upomi-
nawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, 
art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł 
egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 7 lipca 2013 r. dotyczą m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie tytułu 
wykonawczego opartego na nakazie zapłaty, wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, 
europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym.

Brak odpowiednika Art. 8203. [Zawieszenie postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocz-
nego lub nakazu zapłaty na wniosek dłużnika] 

§ 1. Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na pod-
stawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upomi-
nawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedsta-
wi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub 
nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika 
ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma obowiązku przedstawienia 
zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli okoliczności, które mają być nim 
stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone na 
podstawie § 1, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła 
albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było 
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prawidłowe, albo – w razie ponownego doręczenia – że upłynął termin do wniesienia 
środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna podstawa zawieszenia postępowania 
albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu sąd albo referendarz sądowy wy-
daje, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek wierzyciela odpowiednie zaświadczenie.

§ 3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa 
w § 1, nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających 
na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia ma-
jątku dłużnika.

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 7 lipca 2013 r. dotyczą m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie tytułu 
wykonawczego opartego na nakazie zapłaty, wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, 
europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym.

Art. 825. [Umorzenie na wniosek] 
Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

(…) 2)  jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wyko-
nalności;

Art. 825. [Umorzenie na wniosek] 
Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

(…) 2)  jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonal-
ności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchy-
lone lub utraciło moc;

Komentarz: Zmiany obowiązujące od 7 lipca 2013 r. dotyczą m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie tytułu 
wykonawczego opartego na nakazie zapłaty, wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, 
europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym.

Art. 11355. [Pełnomocnik do doręczeń] 
§ 1. Strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za 

granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej peł-
nomocnika do doręczeń.

Art. 11355. [Pełnomocnik do doręczeń] 
§ 1. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Komentarz: Od 17 sierpnia 2013 r. obowiązuje ograniczenie zakresu zastosowania art. 11355 (nakazującego wskazanie pełnomocnika dla doręczeń) do sytuacji, w której strona 
ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem UE. Ostatecznie w stosunkach między sądem polskim a stroną mającą miejsce 
zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego UE konieczne będą tzw. efektywne doręczenia zarówno 
wówczas, gdy będzie to pierwsze doręczenie (doręczenie pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym), jak też kolejne doręczenia w toku postępowania. 
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USTAWA
z  4 marca 1994 r.

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
- ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 747

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form 
wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad 
dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wy-
chowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finanso-
wej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach 
określonych umową;

Art. 2. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form 
wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad 
dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opieku-
na lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, 
udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bez-
zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową;

Komentarz: Po zmianie przepisów, pracodawcy prowadzący działalność socjalną mogą przeznaczać środki zfśs na dofinansowanie swoim pracownikom i innym osobom upraw-
nionym, wskazanym w regulaminie funduszu, kosztów opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię. Zmiana obowiązuje od 13 lipca 2013 r.
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USTAWA
z 13 lipca 2006 r.

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
(j.t. Dz.U. Nr 158, poz. 1121; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675)*

*Tabela uwzględnia zmiany ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wprowadzone od 1 maja 2013 r.:
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.9a. [Ulga w opłacaniu składek na FGŚP]
Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowni-

ków powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca 
po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub ur-
lopu wychowawczego.

Art.9a. [Ulga w opłacaniu składek na FGŚP]
Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowni-

ków powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 
36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
lub urlopu wychowawczego.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dodatkowo za pracowników powracających z urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz korzystających z nowego uprawnienia, tj. urlopu rodzicielskiego. Ulga 
w opłacaniu składek obowiązuje przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów.
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USTAWA
z 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz.U. Nr 160, poz. 1080; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 746)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 746
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego]
(…) 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wy-

nagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
Brak odpowiednika

Art. 2. [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego]
(…) 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wy-

nagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
 (…) 6a) korzystania z urlopu rodzicielskiego, 

Komentarz: Począwszy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2013 r. do 6-miesięcznego stażu warunkującego prawo do nabycia tzw. trzynastki, należy wliczać 
okresy korzystania z urlopu rodzicielskiego. Nowy przepis obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. 

Art. 2. [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego]
(…) 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wy-

nagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
(…) 6) korzystania: 

a) z urlopu wychowawczego, 
b) z urlopu dla poratowania zdrowia, 
c)  przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów nauko-

wych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, (...)

Art. 2. [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego]
(…) 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wy-

nagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
(…) 6) korzystania:

a)   z urlopu wychowawczego,
aa) z urlopu macierzyńskiego,
ab) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
ac) z urlopu ojcowskiego,
ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ae) z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
b)    z urlopu dla poratowania zdrowia,
c)    przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów nauko-

wych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, (...)

Komentarz: Rozszerzenie przepisu warunkującego prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego o okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i jej pochodnych 
oraz z urlopu ojcowskiego jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. – Dz.U. poz. 819. Trybunał uznał, że art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym (…) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości propor-
cjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 
ust. 2 Konstytucji RP. Zmiana obowiązuje od 29 czerwca 2013 r. i dotyczy trzynastek, do których prawo powstało za 2012 r. Pracownikom, którzy z powodu korzystania z urlopów 
macierzyńskich i ojcowskich, nie nabyli tego prawa, pracodawcy mają obowiązek wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. do 29 września 2013 r.
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USTAWA
z 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych
(j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o sytemie ubezpieczeń społecznych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 827
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

Art. 4 [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 2)   płatnik składek:
(…)    m)  Zakład – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, (…)

Brak odpowiednika

Art. 4 [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 2)   płatnik składek:
(…)     m) Zakład – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 
określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, (…)

(…) 17)    osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną spra-
wującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub 
dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu 
stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stop-
niu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 
6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. przepisy wskazują nową grupę osób objętych obowiązkiem ubezpieczeniowym. Są to osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem. Po spełnieniu warun-
ków wskazanych w znowelizowanych przepisach będą one objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i zdrowotnym, lub – w zależności od indywidualnej sytuacji- tylko 
ubezpieczeniem emerytalnym. Za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem ustawa systemowa uznaje osoby fizyczne sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego 
małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – przez okres do 6 lat, nie 
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Składki na ubezpieczenia tych osób będą finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. 

Brak odpowiednika Art. 6a. [Tytuły do ubezpieczeń] 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrze-

żeniem art. 8 i 9, osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres 

co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie 

III.UBEZPIECZENIA
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 działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 i 675);

2) osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działal-
ności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6, przez 
okres co najmniej 6 miesięcy i

3) które zaprzestały jej prowadzenia;
4) zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 
6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania;

5) osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1–3, i które zaprzestały tej 
współpracy;

6) osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym 
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarobkowej 

i współpracy lub bycia osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa 
się za spełniony, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, podlegały z tych tytułów 
nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem 
rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i opłacały składki na te 
ubezpieczenia.

3. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu albo ubezpieczeniami określony-
mi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6b.

4. Prawo do finansowania składek z budżetu państwa, jeżeli jedno z rodziców prze-
bywa na urlopie wychowawczym, a drugie jednocześnie spełnia warunki określone 
w ust. 1, przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym.

5. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane 
w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Komentarz: Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (w rozumieniu ustawy systemowej) są nową grupą osób ubezpieczonych. Są w niej wydzielone dwie podgrupy, które 
są zróżnicowane pod względem zakresu ubezpieczeń, którym podlegają w okresie sprawowania opieki.
Część ubezpieczonych, wskazana w dodanym art. 6a ustawy systemowej, po spełnieniu ustawowych warunków, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (a także 
ubezpieczeniu zdrowotnemu). Do grupy tej zaliczają się:

 ■ osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia lub zawiesiły jej wykonywanie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,
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 ■ osoby, które prowadziły inną niż gospodarcza działalność pozarolniczą i zaprzestały jej prowadzenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 ■  zleceniobiorcy, którzy wykonywali umowę zlecenia (lub inną umowę o charakterze umowy zlecenia) co najmniej przez 6 miesięcy i zaprzestali jej wykonywania w celu sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem,

 ■  osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność i ze zleceniobiorcami, które współpracowały co najmniej przez 6 miesięcy i zaprzestały współpracy w celu spra-
wowania opieki nad dzieckiem,

 ■ duchowni podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 6 miesięcy.
Od 1 września 2013 r. ww. osoby podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i  rentowym (również ubezpieczeniu zdrowotnemu, na mocy nowelizacji ustawy zdro-
wotnej). Składki na wszystkie wskazane ubezpieczenia są finansowane z budżetu państwa, po spełnieniu ustawowych warunków.
Podstawowym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych tytułów przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzają-
cych okres sprawowania opieki nad dzieckiem. Nieposiadanie 6-miesięcznego stażu ubezpieczeniowego lub posiadanie go, lecz w okresie wcześniejszym, a nie bezpośrednio 
poprzedzającym rozpoczęcie opieki, wyklucza osobę sprawującą opiekę z tej grupy ubezpieczonych. Konieczne jest również opłacanie składek emerytalno-rentowych w okresie 
poprzedzającym sprawowanie opieki nad dzieckiem (nie wystarczy być objętym obowiązkiem ubezpieczeniowym, musi on być realizowany, czego wyrazem jest m.in. regularne 
opłacanie należnych składek).
Kolejnym warunkiem jest niepodleganie przez drugiego z rodziców dziecka ubezpieczeniom z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem – oznacza to, że przywilej ubezpieczenia 
z tego tytułu przysługuje w danym okresie tylko jednemu z rodziców dziecka. Ponadto ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie zostaną objęte osoby 
w sytuacji, gdy drugi rodzic dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, pobiera zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli jedno z rodziców 
przebywa na urlopie wychowawczym, a drugie spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, obowiązkiem ubezpieczeniowym 
zostaje objęta osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (tytuł ten ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem z tytułu opieki).
Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem podlega ubezpieczeniom w okresach wskazanych w art. 4 pkt 17 znowelizowanej ustawy systemowej, tzn. przez okres do 3 lat (nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia) lub przez okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Okres 
podlegania ubezpieczeniom z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem można wykorzystać w całości albo w częściach – jednak nie więcej niż w 4.

Brak odpowiednika Art. 6b. [Tytuły do ubezpieczeń] 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami sprawu-
jącymi osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania 
obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6a.

2. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje 
jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem 
emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 
lub art. 6a.

3. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje 
przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane w całości lub 
w nie więcej niż 4 częściach.

Komentarz: Drugą podgrupą wśród osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem od 1 września 2013 r. są osoby wskazane w dodanym art. 6b ustawy systemowej w zno-
welizowanym brzmieniu. Do grupy tej zaliczają się osoby spełniające kryteria uznania ich za osoby sprawujące opiekę, które jednak nie spełniają pozostałych warunków, aby 
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podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu z tytułu sprawowania opieki. Będą to zatem głównie osoby, które nie posiadają co najmniej 6-miesięcznego 
stażu ubezpieczeniowego albo posiadają go, lecz staż ten nie przypada w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie sprawowania opieki. Do tej grupy zaliczają się 
także wszystkie osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie poosiadają żadnego stażu ubezpieczeniowego, ponieważ np. nigdy nie zarobkowały lub zarobkowały 
w formach niestanowiących tytułu do ubezpieczeń (np. wykonując nieoskładkowane umowy o dzieło).
Wymienione osoby, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem podlegają wyłącznie ubezpieczeniom emerytalnym. Ta nowa 
regulacja oznacza, że po raz pierwszy od reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r. ubezpieczenie emerytalne może występować odrębnie, bez jednoczesnego podle-
gania ubezpieczeniom rentowym. Dotychczas, w systemie powszechnym, ubezpieczenia te zawsze występowały łącznie.
Ubezpieczenie emerytalne nie obejmuje osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku, gdy drugi rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom z tytułu sprawowania 
opieki, przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego bądź zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem podlega ubezpieczeniom w okresach wskazanych w art. 4 pkt 17 znowelizowanej ustawy systemowej, tzn. przez okres do 3 lat (nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia) lub przez okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Okres 
podlegania ubezpieczeniom z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem można wykorzystać w całości albo w częściach – jednak nie więcej niż w 4.

Art. 8. [Osoby ubezpieczone] 
(…) 6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

(…) 5)  osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie 
przepisów o systemie oświaty (…).

Art. 8. [Osoby ubezpieczone] 
(…) 6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

(…) 5)  osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed-
szkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty (…).

Komentarz: Od 1 stycznia 2014 r. zostanie rozszerzony katalog osób, które, jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą, będą podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Zgodnie z nowelizacją, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność od 2014 r. uważa się (między innymi) osobę prowadzącą publicz-
ną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie znowelizowanych przepisów o systemie oświaty (ustawa z 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 827).

Art. 9. [Zbieg tytułów do ubezpieczeń] 
(…) 6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, i osoby przebywające na urlopach 

wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzą-
cych obowiązek ubezpieczeń społecznych (…).

(…) 6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielające-
go tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 Kodeksu pracy, podlega obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów (…).

Art. 9. [Zbieg tytułów do ubezpieczeń] 
(…) 6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a tak-

że osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, 
jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzą-
cych obowiązek ubezpieczeń społecznych.

(…) 6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pra-
codawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 § 5 Kodeksu 
pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. zmienione zostały przepisy dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczeń, uwzględniające sytuację spełnienia warunków do ubezpieczenia jedno-
cześnie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem oraz z innego tytułu. I tak, objęcie ubezpieczeniami z tytułu opieki (ani ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, ani ubezpiecze-
niem emerytalnym) nie przysługuje w przypadku:

 ■ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz jednoczesnego posiadania ustalonego prawa do renty lub emerytury,
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 ■ posiadania innego tytułu ubezpieczenia. 
Tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest nieposiadanie ustalonego prawa do renty bądź emerytury, a tak-
że nieposiadanie innych tytułów skutkujących obowiązkiem ubezpieczeniowym. 
Natomiast nowelizacja art. 6b ustawy systemowej, obowiązująca od 17 czerwca 2013 r., ma charakter techniczny, dopasowujący brzmienie przepisów ubezpieczeniowych do zmie-
nionych przepisów Kodeksu pracy (w szczególności nowego uprawnienia pracowniczego związanego z rodzicielstwem, czyli urlopu rodzicielskiego). I tak, pracownik, który łączy 
urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 § 5 Kodeksu pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, tak jak ma to miejsce w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego.

Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom] 

Brak odpowiednika

Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom] 
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadko-

wemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
(…) 13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia określone-

go w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, 
w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu 
jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; (…).

Komentarz: Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, w rozumieniu znowelizowanej ustawy systemowej, podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu od dnia rozpoczę-
cia sprawowania tej opieki do dnia jej zakończenia. Warunkiem objęcia ubezpieczeniami z tytułu opieki (zarówno emerytalno-rentowymi, jak i emerytalnym) jest złożenie w ZUS 
stosownego oświadczenia. W oświadczeniu tym obligatoryjnie muszą znaleźć się daty rozpoczęcia i zakończenia sprawowania opieki. Objęcie ubezpieczeniami z tego tytułu nie 
nastąpi jednak wcześniej niż od dnia złożenia oświadczenia. Nie ma zatem możliwości, aby osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem została objęta obowiązkiem ubezpieczenio-
wym z tego tytułu z datą wsteczną.

Art. 16. [Finansowanie składek]
(…) 8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na ur-

lopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wyso-
kości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem 
Zakładu (…).

Art. 16. [Finansowanie składek]
(…) 8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlo-

pach wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających 
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w cało-
ści budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.

Komentarz: Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (również na ubezpieczenie zdrowotne) oraz, odpowiednio, tylko na ubezpieczenie emerytalne, są w całości finansowane 
z budżetu państwa, za pośrednictwem ZUS. Oznacza to, że z tytułu objęcia ubezpieczeniami osób sprawujących osobistą opiekę nad dziećmi ani płatnik składek za ubezpieczo-
nego (lub były płatnik), ani sam ubezpieczony nie ponoszą żadnych obciążeń finansowych. 

Art. 18. [Podstawa wymiaru składek]
(…) 5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 

przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego mie-

Art. 18. [Podstawa wymiaru składek]
(…) 5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 

przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 
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sięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka 
w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału (…).

Brak odpowiednika

(…) 14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której 
mowa w ust. 5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypła-
cone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy (…).

Brak odpowiednika

pkt 1–4, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skła-
dek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem 
ust. 14 i 15. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia danego roku. (…)

(…) 5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, 
o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia

(…) 14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prze-
bywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

(…) 15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, 
o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna 
kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być 
niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Komentarz: Od 1 września 2013 r., w związku z wprowadzeniem nowych grup ubezpieczonych, ustalono dla nich nowe podstawy wymiaru składek. W przypadku osób sprawują-
cych osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegających z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podstawa wymiaru składek wynosi:

 ■  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2013 r. 
2227,80 zł) – dla osób, które przed podjęciem opieki prowadziły działalność gospodarczą oraz inną niż gospodarcza działalność pozarolniczą, a także dla osób współpracujących,

 ■  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych 
(w 2013 r. 2227,80 zł), jednak nie więcej niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres 
sprawowania opieki oraz nie mniej niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. 1200 zł) – dla osób, które przed podjęciem opieki wykonywały pracę na podstawie 
umowy zlecenia (lub innej o tym charakterze),

 ■  kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. 1600 zł) – dla osób, które przed podjęciem opieki podlegały ubezpieczeniom jako osoby duchowne.
W przypadku osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegających z tego tytułu tylko ubezpieczeniu emerytalnemu, podstawa wymiaru składki jest równa 75% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. 1200 zł).
Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ww. grup ubezpieczonych ma być ustalana raz na rok, a więc składka w nowej wysokości ma obowiązywać każdorazowo 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Nowelizacja ustawy systemowej od 1 września wprowadziła również zasadnicze zmiany w sposobie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. W przypadku tych osób, tak jak w przypadku osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, maksymalna podstawa wymiaru składek 
również będzie ustalana ustalana raz na rok, a nie – jak dotychczas – raz na kwartał.
Od 1 września 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych wynosi 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2013 r. 2227,80 zł), jednak 
nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie mniej niż 75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określana jest w ustawie budżetowej na dany rok oraz obwieszczana przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej. W 2013 r. wynosi 3713 zł.
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Brak odpowiednika Art. 18b. [Podstawa wymiaru składek]
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa 

w art. 6b ust. 1, stanowi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegające z tego tytułu obo-
wiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, jest równa kwocie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1200 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r.).

Art. 20. [Ograniczenie miesięcznej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubez-
pieczenie chorobowe]

(…) 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubez-
pieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 
250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę 
ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego 
na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
tału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Brak odpowiednika

Art. 20. [Ograniczenie miesięcznej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubez-
pieczenie chorobowe]

(…) 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpie-
czeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.

4. Prezes Zakładu ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właś-
ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie określonym w art. 19 ust. 10, 
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Komentarz: Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona została istotna zmiana w zakresie ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 
Górna granica tej podstawy będzie ustalana raz na rok, a nie jak dotychczas raz na kwartał. Miesięcznie ograniczenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie wy-
nosiło 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (obecnie 
jest to 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a kwota ograniczenia była ustalana raz na kwartał). Kwota tego ograniczenia będzie ogłaszana 
w formie komunikatu Prezesa ZUS w terminie 7 dni od daty obwieszczenia przez ministra pracy i polityki społecznej kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Wejście w życie tego przepisu zostało odroczone do 1 stycznia 2014 r. Do końca 2013 r. kwotę ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej należy ustalać na 
dotychczasowych zasadach. Od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. kwota tego ograniczenia wynosi 9031,28 zł.

Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczeń]
Brak odpowiednika

Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczeń]
(…) 2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 i art. 6b ust. 1, i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń, w przypadku ustania wa-
runków uzasadniających opłacanie składek, należy do Zakładu. Osoby te są obowią-
zane do przedłożenia Zakładowi:
1) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 
2) oświadczenia, o którym mowa w ust. 15;
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Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

3) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku 
posiadania przez dziecko takiego orzeczenia (…).
(…) 15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie 

o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio 
ubezpieczeniu emerytalnemu, które zawiera:
1) imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobiste-
go lub paszportu;

2) miejsce zamieszkania;
3) dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
5) imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia;
6) informację o ostatnim okresie ubezpieczenia;
7) informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień 

określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1.
16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiado-

mić Zakład o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadcze-
niu, o którym mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Komentarz: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2013 r. znowelizowane zostały przepisy dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, uwzględniające 
obowiązek zgłoszenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem.
Zgłoszenia do ubezpieczeń tych osób, a także ich wyrejestrowania, będzie dokonywał ZUS. Osoba podlegająca ubezpieczeniom z tego tytułu będzie zobowiązana do złożenia 
w ZUS:

 ■ skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 ■ orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia),
 ■ oświadczenia zawierającego m.in. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej oraz okres sprawowania opieki.

Oświadczenie ubezpieczonego, o którym mowa w znowelizowanych przepisach, będzie obowiązkowo zawierać:
 ■ imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL (a gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 ■ miejsce zamieszkania ubezpieczonego,
 ■ daty rozpoczęcia i zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 ■ imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
 ■ informację o ostatnim okresie ubezpieczenia osoby sprawującej opiekę,
 ■ informację o korzystaniu (lub niekorzystaniu) z prawa do ubezpieczenia z tytułu opieki albo z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym przez drugiego rodzica dziecka.

W razie zmiany stanu faktycznego wskazanego w oświadczeniu (np. podjęcia pracy zarobkowej przez ubezpieczonego, rezygnacji z osobistego sprawowania opieki, zawarcia 
umowy z nianią, zapewnienia opieki przedszkolnej) rodzic jest zobligowany, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, do powiadomienia o tym fakcie ZUS.
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Art. 36a. [Ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców]
1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania dzia-

łalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodar-
czej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne. 
Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opła-
ca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Art. 36a. [Ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców]
1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działal-

ności gospodarczej, o którym mowa w art. 14a ust. 1–1b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, przez osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Komentarz: W związku ze zmianą przepisów dotyczących osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem znowelizowana została również ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej. Przewidziano w niej szczególne rozwiązania dla rodziców-przedsiębiorców. Zgodnie z nimi, osoba, która:

 ■ prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz
 ■ nie zatrudnia pracowników,

 może zawiesić tę działalność na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych (art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej po nowelizacji). Oznacza to, że w związku z opieką nad dzieckiem działalność będzie mogła zostać zawieszona na okres znacznie dłuższy niż na ogólnych zasadach 
wynikających z przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (wynosi on 24 miesiące). 
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym okresie nie opłaca on 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, nie może również przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Przepis obowiązuje od 1 września 2013 r.
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USTAWA
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 2013 r., poz. 983)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 879
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 66. [Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu] 

Brak odpowiednika

(…) 34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie 
pkt 1–33 i 35; (…).

Art. 66. [Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu] 
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

(…) 32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpie-
czenia zdrowotnego z innego tytułu; (…)

(…) 34)    rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podsta-
wie pkt 1–33 i 35–37; (…).

Komentarz: Od 1 września 2013 r. przepisy wskazują nową grupę ubezpieczonych. Są to osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem. Po spełnieniu warunków wskazanych 
w znowelizowanych przepisach ustawy systemowej, osoby te będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 
ustawa systemowa uznaje osoby fizyczne, sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie 
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – przez okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
a zatem:

 ■  osób, które prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia lub zawiesiły jej wykonywanie w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem,

 ■  osób, które prowadziły inną niż gospodarcza działalność pozarolniczą i zaprzestały jej prowadzenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 ■  zleceniobiorców, którzy wykonywali umowę zlecenia (lub inną umowę o charakterze umowy zlecenia) przez co najmniej 6 miesięcy i zaprzestali jej wykonywania w celu sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem,

 ■  osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność i ze zleceniobiorcami, które współpracowały co najmniej przez 6 miesięcy i zaprzestały współpracy w celu spra-
wowania opieki nad dzieckiem,

 ■  duchownych podlegających z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 6 miesięcy.
Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci również rolnicy oraz ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy prawa, nieposiadający innego tytułu 
do ubezpieczenia zdrowotnego.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  73. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego]

Brak odpowiednika

Art.  73. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego]
1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:

(…) 15a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem 
osobistej opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowa-
nia tej opieki;

Komentarz: Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem są objęte tym ubezpieczeniem w okresie od dnia objęcia ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania opieki do dnia zakończenia sprawowania opieki. Nie ma zatem możliwości objęcia z tytułu sprawowania opieki nad 
dzieckiem tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – jest to ubezpieczenie ściśle związane z ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i jest należne tylko tym osobom, które spełniają 
ustawowe warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tytułu sprawowania opieki.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniami z tytułu opieki (ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i zdrowotnym) jest złożenie w ZUS stosownego oświadczenia. W oświadczeniu 
tym obligatoryjnie muszą znaleźć się daty rozpoczęcia i zakończenia sprawowania opieki. Objęcie ubezpieczeniami (zarówno społecznymi, jak i zdrowotnym) z tego tytułu nie 
nastąpi jednak wcześniej niż od dnia złożenia oświadczenia. Nie ma zatem możliwości, aby osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem została objęta obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego z tego tytułu z datą wsteczną.

Art.  75. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego]
Brak odpowiednika

Art.  75. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego]
15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona 
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Podmiotem zobowiązanym do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem jest ZUS. Zgłoszenia tego ZUS 
dokonuje razem ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na podstawie oświadczenia osoby sprawującej opiekę, określonego w ustawie systemowej. Zmiana 
obowiązuje od 1 września 2013 r.

Art.  81. [Podstawa wymiaru składki zdrowotnej]
(…) 8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

(…) 10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysoko-
ści specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów 
o świadczeniach rodzinnych; (…).

Art.  81. [Podstawa wymiaru składki zdrowotnej]
(…) 8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

(…) 10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych; (…).

Komentarz: Podstawę wymiaru składki zdrowotnej za osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem stanowi kwota spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jest to zatem ta sama kwota podstawy, która obowiązuje w odniesieniu do 
osób przebywających na urlopach wychowawczych. Obecnie kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł. Zmiana obowiązuje od 1 września 2013 r.

Art.  85. [Płatnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne]
Brak odpowiednika

Art.  85. [Płatnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpiecze-

nie zdrowotne jako płatnik oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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Komentarz: Płatnikiem składki za osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest ZUS. Zmiana obowiązuje od 1 wrześ-
nia 2013 r.

Art. 86. [Płatnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne] 
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

(…) 13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; (…)

(…) 14)  osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za oso-
by pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła 
wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której 
osoby te odbywają lub będą odbywać studia; (…)

Art. 86. [Płatnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne] 
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

(…) 13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a–32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (…)

(…) 14)  osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby po-
chodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną 
Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca 
studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia; (...)

Komentarz: Od 1 września 2013 r. funkcję płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem pełni ZUS. Jest on zobowiązany za-
równo do zgłoszenia osoby sprawującej opiekę do ubezpieczenia zdrowotnego (także do wyrejestrowania tej osoby po zakończeniu opieki), jak i do rozliczania i opłacania składki 
na ubezpieczenie zdrowotne za takiego ubezpieczonego.
Od 1 października 2013 r. szkoły wyższe będą zobowiązane opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne za studentów posiadających Kartę Polaka. Nowelizacja nakłada na szkoły 
wyższe obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 ■ studentów,
 ■ uczestników studiów doktoranckich,
 ■ absolwentów odbywających obowiązkowy staż, 
 ■ osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, 

 którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE, ale legitymują się ważną Kartą Polaka. Nowelizacja zapewnia równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej wśród 
studentów deklarujących polskie pochodzenie. Studenci legitymujący się ważną Kartą Polaka będą mogli korzystać z tej opieki w pełnym zakresie, na równi ze studentami polskimi.
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USTAWA
z 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

Art. 15. [Zasiłek macierzyński rolników]
 1. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jed-

nego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposo-
bienie, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej 
emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten 
przysługuje im łącznie.

Brak odpowiednika

Art. 15. [Zasiłek macierzyński rolników]
1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu z tytułu:

1)  urodzenia dziecka,
2)  przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku 
życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,

3)   przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny za-
stępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia 
– w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
1a. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje im łącznie (…).

Komentarz: Nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązująca od 1 września 2013 r., doprecyzowuje przepisy określające przypadki, w których 
rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek macierzyński. I tak, będzie on należny w sytuacji urodzenia dziecka, przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7. roku 
życia (jeżeli wobec dziecka odroczono obowiązek szkoły – wówczas do 10. roku życia), a także przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastęp-
czej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Tak jak dotychczas, jeżeli ubezpieczeniu w systemie rolniczym podlegają oboje rodzice dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje 
im łącznie. Natomiast pobranie zasiłku macierzyńskiego przez małżonkę rolnika z systemu powszechnego (np. z tytułu zatrudnienia etatowego) nie stanowi przeszkody w uzyska-
niu prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego w KRUS małżonka z ubezpieczenia społecznego rolników. 
Zasiłek macierzyński rolników jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS na podstawie wniosku osoby ubezpieczonej, złożonego wraz ze 
skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka. Zasiłek macierzyński rolników jest wypłacany 
jednorazowo i wynosi czterokrotność emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu (obecnie 831,15 zł x 4 = 3324,60 zł).

Brak odpowiednika Art. 16a. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dziec kiem]

1. Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
z mocy ustawy albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
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dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwier-
dzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wyma-
ga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finansowana z dotacji 
budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki.

2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, o których mowa 
w ust. 1, jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-ren-
towego od dnia zgłoszenia przez rolnika opłacającego składki za te osoby wniosku 
wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. 

Komentarz: Od 1 września 2013 r. budżet państwa finansuje składki emerytalno-rentowe za rolnika sprawującego osobistą opiekę nad dzieckiem na zasadach analogicznych jak 
w przypadku osób podlegających ubezpieczeniom w systemie powszechnym w ZUS. Składki są zatem należne w okresach sprawowania opieki nad dzieckiem własnym, dzieckiem 
małżonka lub dzieckiem przysposobionym w następujących okresach:

 ■ 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia lub
 ■ 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

W przypadku osób prowadzących tylko działalność rolniczą nie ma zastosowania wymóg zaprzestania tej działalności w okresie sprawowania opieki (inaczej niż ma to miejsce 
w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie warunkiem finansowania składek w okresie opieki jest rezygnacja z działalności zarobkowej).
Podstawą finansowania składek będzie wniosek rolnika opłacającego składki w KRUS za osobę, która ma z tego finansowania korzystać (tj. za samego rolnika, małżonka rolnika, 
domownika rolnika) oraz jego oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę wskazaną we wniosku.
Składki będą sfinansowane ze specjalnie na ten cel utworzonej dotacji budżetowej do funduszu emerytalno-rentowego KRUS.

Brak odpowiednika Art. 16b. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem]
Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego ubez-

pieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem zaprzestania 
prowadzenia albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 
na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 i 675), albo współpracy przy prowadzeniu tej 
działalności w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. składki za okres sprawowania opieki nad dzieckiem są finansowane również za rolników, którzy równolegle z działalnością rolniczą prowadzą działal-
ność gospodarczą i podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom w systemie rolniczym w KRUS. W przypadku tych osób warunkiem uzyskania budżetowego finansowania składek jest 
zaprzestanie lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres sprawowania opieki (rolnik-przedsiębiorca nie musi jednak zaprzestać działalności rolniczej).
Zasady zawieszania działalności gospodarczej na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują art. 14a, ust. 1c i 1d znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Zgodnie z tymi przepisami, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić 
wykonywanie działalności:

 ■ na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, 
 ■ na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej w tym trybie może być wykorzystane w całości lub maksymalnie w czterech częściach.
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Brak odpowiednika Art. 16c. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dziec kiem]

1. Rolnik albo domownik, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
albo osoba będąca członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warun-
ków do podlegania temu ubezpieczeniu, sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem 
na zasadach i w okresach, o których mowa w art. 16a ust. 1, może zgłosić wniosek do 
Kasy o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w tym okresie.

2. Za osobę, o której mowa w ust. 1, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przez 
okres nie dłuższy niż określony w art. 16a ust. 1, jeżeli ta osoba nie podlega innemu 
ubezpieczeniu społecznemu.

Komentarz: Rolnik lub jego domownik (albo członek rodziny rolnika lub domownika), sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem, a niespełniający warunków do objęcia ubezpie-
czeniami emerytalno-rentowymi z mocy prawa, może zostać nimi objęty na własny wniosek. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie za taką osobę sfinansowana 
z tego samego źródła co składki osób sprawujących opiekę, podlegających ubezpieczeniom z mocy prawa. Budżetowe finansowanie składki przysługuje takiej osobie w okresach 
wskazanych w art. 16a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do tej grupy ubezpieczonych zaliczane są osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, chcące mieć w okresie 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem finansowane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Zmiana obowiązuje od 1 września 2013 r.

Brak odpowiednika Art. 16d. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dziec kiem]

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a 
oraz art. 16c, jest równa składce, o której mowa w art. 17 ust. 1. Do osób tych nie ma 
zastosowania przepis art. 17 ust. 4.

Komentarz: Składka emerytalno-rentowa, należna za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, finansowana w systemie rolniczym wynosi 10% emerytury podstawowej, 
a zatem obecnie 83 zł. Składka w tej wysokości jest finansowana zarówno za osoby podlegające ubezpieczeniom z mocy prawa, jak i objęte nimi na własny wniosek.
Za osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie są finansowane składki dodatkowe (normalnie opłacane 
przez rolników, których gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych).

Brak odpowiednika Art. 16e. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dziec kiem]

Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w art. 16a, art. 16b lub art. 16c 
przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie korzysta z tych 
samych uprawnień albo z prawa do finansowania składek na podstawie art. 16 ust. 8 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
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Komentarz: Prawo do objęcia ubezpieczeniami z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pod warunkiem, że drugi rodzic dziecka nie korzysta z:
 ■ tych samych uprawnień albo 
 ■  z prawa do finansowania składek za pośrednictwem ZUS w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub w okresie przebywania 
na urlopie wychowawczym.

Zmiana obowiązuje od 1 września 2013 r.

Brak odpowiednika Art. 16f. [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem]

Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 16a, 
art. 16b i art. 16c, uważa się osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem włas-
nym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym.

Komentarz: Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem uznaje się osobę, która sprawuje opiekę nad:
 ■ dzieckiem własnym,
 ■ dzieckiem swojego małżonka,
 ■ dzieckiem przysposobionym.

Zmiana obowiązuje od 1 września 2013 r.

Art. 78. [Finansowanie składek rolniczych]

Brak odpowiednika

Art. 78. [Finansowanie składek rolniczych]
(…) 2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się:
(…) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie eme-

rytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a–16c.

Komentarz: Od 1 września 2013 r. w celu sfinansowania składek emerytalno-rentowych należnych za osoby pozostające w rolniczym systemie ubezpieczeniowym, w okresie spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem, fundusz emerytalno-rentowy KRUS zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa.
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USTAWA
z 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

Art. 14a. [Zawieszenie działalności w związku z opieką nad dzieckiem]
Brak odpowiednika 

Brak odpowiednika 

Art. 14a. [Zawieszenie działalności w związku z opieką nad dzieckiem]
(…) 1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność 

gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przy-
padku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jedno-
razowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”; 

Komentarz: W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie ubezpieczeń osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, od 1 września 2013 r. szczególne rozwiązania 
w zakresie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przewidziano dla rodziców-przedsiębiorców sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Zgodnie 
z nowymi przepisami, osoba, która:

 ■ prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz
 ■ nie zatrudnia pracowników

 może zawiesić tę działalność na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że w związku z opieką nad dziec-
kiem działalność będzie mogła zostać zawieszona na okres znacznie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie 
okres zawieszenia, przysługujący przedsiębiorcom na ogólnych zasadach nie może być dłuższy niż 24 miesiące). Zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dziec-
kiem może zostać wykorzystane w całości lub w częściach – jednak nie więcej niż w 4.

Art. 34. [Wykreślenie z CEIDG]
(…) 2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji admi-

nistracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
Brak odpowiednika 

Art. 34. [Wykreślenie z CEIDG]
(…) 2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji admi-

nistracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
(…) 3a)  niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawie-
sił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d; (…)
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Komentarz: Po zakończeniu okresu zawieszenia działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w organie ewidencyjnym 
wniosek o wpis do CEIDG o wznowieniu prowadzenia działalności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, zostanie z urzędu wykreślony z CEIDG. Zmiana obowiązuje od 1 września 
2013 r.

Art. 109. [Klasyfikacja przedsiębiorstw]
(…) 2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników 

przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych 
w celu przygotowania zawodowego. (…)

Art. 109. [Klasyfikacja przedsiębiorstw]
(…) 2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników 

przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, 
urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlo-
pach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. (…)

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r., w związku ze zmianami dotyczącymi uprawnień rodzicielskich wynikających z Kodeksu pracy, wprowadzono również zmianę o charakterze 
dostosowującym do przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na mocy tej zmiany, do stanu średniorocznego zatrudnienia, ustalanego w celu zakwalifikowania przed-
siębiorstwa do odpowiedniej grupy (mikro-, małych, średnich lub pozostałych przedsiębiorców) nie wlicza się nie tylko osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wycho-
wawczych, ale również osób przebywających na:

 ■ dodatkowych urlopach macierzyńskich, 
 ■ urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 ■ dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 ■ urlopach ojcowskich, 
 ■ urlopach rodzicielskich.
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POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WPROWADZONE 
NA MOCY ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

USTAWA 
z 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983)* 

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone od 1 września 2013 r.:
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 51. [Finansowanie składek za nianie] 
(…) 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie opłaca składek, w przypadku gdy:

(…) 2)  umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funk-
cję rodziny zastępczej zawodowej.

Brak odpowiednika

Art. 51. [Finansowanie składek za nianie] 
(…) 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie opłaca składek, w przypadku gdy:

(…) 2)  umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funk-
cję rodziny zastępczej zawodowej, lub

(…) 3) rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podsta-
wie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Komentarz: Od 1 września 2013 r., w związku ze zmianami w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, wprowadzona została 
również zmiana dotycząca finansowania budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianie zatrudnione na podstawie umowy uak-
tywniającej.
Składki te nie zostaną sfinansowane z budżetu i opłacone przez ZUS za nianię zatrudnioną przez rodzica, który jednocześnie sam podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym z tytułu:

 ■ pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 ■ przebywania na urlopie wychowawczym.

Zmiana w art. 51 ust. 5 pkt 2 ustawy ma charakter redakcyjny.
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USTAWA
z 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 675
– ustawą z 13 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 747

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

Art.  29. [Zasiłek macierzyński]
(…) 3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie 

urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający 
części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

(...) 4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek 
ubezpieczonej-matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 
14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo 
do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

 (...) 7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wyko-
nywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu na zasadach określonych 
w art. 1821 Kodeksu pracy.

Art.  29. [Zasiłek macierzyński]
(…) 3. Uchylony

(…) 4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek 
ubezpieczonej-matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 
14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo 
do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku skró-
cenia okresu urlopu macierzyńskiego na wniosek matki, która korzystała z prawa do 
tego urlopu na podstawie przepisów odrębnych.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pra-
cy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, z zastrzeżeniem 
ust. 6.  

 (...) 7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. obowiązują zmiany w uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego 
rodzaju urlopu, za którego okres przysługuje ubezpieczonemu/ubezpieczonej prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Jest to urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski przysługuje 
zarówno w związku z urodzeniem dziecka, jak i z przyjęciem dziecka na wychowanie, w wymiarze 26 tygodni. Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ur-
lopu rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
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w pełnym wymiarze obowiązującym od 17 czerwca 2013 r. (czyli w wymiarze 6, 8 albo 3 tygodni). Rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macie-
rzyńskiego za okres tego urlopu. Z urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka. Łączny wymiar urlopu nie może w takim 
przypadku przekraczać maksymalnego wymiaru, tj. 26 tygodni. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński mogą być wykorzystane maksymalnie w trzech częściach. 
W art. 29 ustawy zasiłkowej wprowadzono w związku z tym zmiany o charakterze dostosowującym brzmienie przepisu do nowych uregulowań wynikających z Kodeksu pracy. 
Zgodnie z nowelizacją, zasiłek macierzyński przysługuje również za okres urlopu rodzicielskiego połączonego z wykonywaniem pracy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego po-
mniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który tego urlopu 
udzielił. Ponadto przepis stanowiący, że w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną-matkę dziecka (po wykorzystaniu przez nią zasiłku 
za okres co najmniej 14 tygodni) zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, ma obecnie zastosowanie również do matki dziecka, która skróciła okres urlopu macierzyń-
skiego przysługującego jej na podstawie odrębnych przepisów.

Art.  29a. [Zasiłek macierzyński]
Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez 

okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysłu-
gującego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

Art.  29a. [Zasiłek macierzyński]
Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez 

okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 
urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

Komentarz: Zmiany wprowadzone w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem mają na celu m.in. zrównanie w prawach i obowiązkach matek i ojców dzieci, 
którzy podejmują nad nimi opiekę. W związku z tym zasiłek macierzyński przysługuje również pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przez okresy urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskie-
go.  Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Art.  31. [Zasiłek macierzyński]
1. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

2. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz 
art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

Brak odpowiednika

Art.  31. [Zasiłek macierzyński]
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 
jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.

3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku:
1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa 

w art. 1791 Kodeksu pracy,
2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskie-

go za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wy-
miarze złożyła w terminie i na zasadach określonych w art. 1791 Kodeksu pracy,

3) ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa 
w art. 1824 Kodeksu pracy,

IV. ZASIŁKI
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4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi 
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i na zasadach okre-
ślonych w art. 1824 Kodeksu pracy – wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały 
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 

okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części 
albo okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiada-
jący okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe 
wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, 
pod warunkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okre-
som tych urlopów. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.

5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz 
art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

Komentarz: Od 17 czerwca 2013 r. zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości:
 ■  100% podstawy wymiaru – za okresy urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego, 

 ■ 60% podstawy wymiaru – za okres urlopu rodzicielskiego.
Jeśli pracownica nie później niż 14 dni po porodzie wystąpi o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, 
a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (26 tygodni), wówczas zasiłek macierzyński za okresy wszystkich tych urlopów będzie wynosił 80% podstawy 
wymiaru.
Ubezpieczonemu/ubezpieczonej przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku rezygnacji z zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:

 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części,
 ■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części,
 ■ urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Wyrównanie zasiłku wypłaca płatnik zasiłku (pracodawca lub ZUS) pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresom tych urlopów przez ojca 
dziecka. Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminach określonych w art. 64 ustawy zasiłkowej, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezyg-
nacji z zasiłku za dalszy okres (lub innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania – np. zaświadczenia pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS).
Jeżeli ubezpieczona pobierająca zasiłek macierzyński w wysokości 80% zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego (w całości lub w części) lub za okres 
urlopu rodzicielskiego (w pełnym wymiarze) na rzecz ojca dziecka, ubezpieczonemu-ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje również w wysokości 80% podstawy wymiaru.
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Art. 32. [Zasiłek opiekuńczy] 
1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1)  dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza (…).

Art. 32. [Zasiłek opiekuńczy] 
1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1)  dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 
do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzi-
ce mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, 
z późn. zm.), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, (…).

Komentarz: Od 13 lipca 2013 r. został rozszerzony katalog przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem, za które przysługuje 
zasiłek opiekuńczy. Dotychczas zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem przysługiwał w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza, a także porodu, choroby lub hospitalizacji małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem. Od 13 lipca 2013 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubez-
pieczonemu sprawującemu opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8. roku życia w sytuacji:

 ■ choroby niani, zatrudnionej przez rodziców na podstawie umowy uaktywniającej, 
 ■ choroby dziennego opiekuna dziecka,
 ■ nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego do którego dziecko uczęszcza.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444), dowodem pozwalającym na wypłatę zasiłku opiekuńczego w ww. okolicznościach będzie oświadczenie osoby 
ubezpieczonej.

Art. 49. [Podstawa wymiaru zasiłku osób niebędących pracownikami]
Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubez-

pieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
1) najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odlicze-

niach, o których mowa w art. 3 pkt 4 – dla ubezpieczonych, dla których określono 
najniższą podstawę wymiaru składek;

2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalenda-
rzowy ubezpieczenia, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota 
ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu 
innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne 
umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia;

3) przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni – dla ubezpieczonych 
będących członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolni-
czych;

Art. 49. [Podstawa wymiaru zasiłku osób niebędących pracownikami]
1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalenda-

rzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
1) najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za 

miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa 
w art. 3 pkt 4 – dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wy-
miaru składek;

2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalenda-
rzowy ubezpieczenia, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota 
ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu 
innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne 
umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia;

3) przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni za miesiąc, w którym 
powstało prawo do zasiłku – dla ubezpieczonych będących członkami rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
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4) przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz da-
nego płatnika składek – dla osób wykonujących pracę nakładczą.

Brak odpowiednika

4) przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz da-
nego płatnika składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku – dla osób 
wykonujących pracę nakładczą.
2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalen-

darzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpo-
czął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytu-
łu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio 
przepis art. 37 ust. 1.

Komentarz: Od 1 grudnia 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego osób niebędących pracownikami. W sytuacji gdy niezdolność 
do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia, w stosunku do tej grupy ubezpieczonych będą miały zastosowanie analogiczne zasady jak w odniesieniu do 
osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. I tak, w razie niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego zasadniczo stanowić będzie:

 ■  najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, dla ubezpieczonych, dla których ustalono 
minimalną podstawę wymiaru składek (m.in. dla przedsiębiorców),

 ■  kwota przychodu określona w umowie, a jeżeli kwota ta nie została określona w umowie – kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik 
składek zawarł takie same lub podobne umowy (dla zleceniobiorców oraz osób wykonujących inne umowy o charakterze umowy zlecenia),

 ■  przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (dla ubezpieczonych będących członkami rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych),

 ■  przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz danego płatnika składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (dla osób wykonujących 
pracę nakładczą).

W przypadku gdy:
 ■  niezdolność do pracy przedsiębiorcy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia oraz
 ■  okres jego ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu,
 ■  podstawę wymiaru zasiłku takiego ubezpieczonego stanowić będzie pełna zadeklarowana przez ubezpieczonego kwota podstawy wymiaru składek (po odliczeniu 13,71%), 
nieograniczona do faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu kalendarzowym. 



80EMERYTURY I RENTY Z FUS

USTAWA
z  17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 960)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: 
– ustawą z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 786
– ustawą z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 960
– ustawą z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2013 r., poz. 996

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

Art.  9. [Ustalanie prawa do świadczeń] 
1. Okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 9 i ust. 2 pkt 1 lit. c, a także okresy, o których mowa w art. 7 pkt 8, uwzględnia się 
pod warunkiem stałego zamieszkania zainteresowanego na obecnym obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, wykonywanego 
na obszarze Państwa Polskiego w czasie, gdy obszar ten nie wchodził w skład Pań-
stwa Polskiego, oraz okresy pracy przymusowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
lit. a i b, uwzględnia się pod warunkiem stałego zamieszkania zainteresowanego na 
obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa 
do świadczeń, jeżeli z ich tytułu jest wypłacane świadczenie rentowe z instytucji za-
granicznej inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego.

Art.  9. [Ustalanie prawa do świadczeń]
Przy ustalaniu prawa do świadczeń:

1) okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 1 lit. c oraz w art. 7 pkt 8,
2) okresów zatrudnienia wykonywanego na obszarze Państwa Polskiego w czasie, 

gdy obszar ten nie wchodził w skład Państwa Polskiego, o których mowa w art. 6 
ust. 2 pkt 1 lit. a,

3) okresów pracy przymusowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a i b
– nie uwzględnia się, jeżeli z ich tytułu jest wypłacane świadczenie rentowe z instytu-
cji zagranicznej inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego.

Komentarz: Od 23 lipca 2013 r., aby do stażu emerytalno-rentowego zostały zaliczone okresy pracy za granicą, nie będzie musiał być spełniony warunek aktualnego stałego 
zamieszkiwania na terytorium RP (tzw. kryterium domicylu). Do stażu nie będą jednak mogły być zaliczone okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą jeśli za te okresy 
będzie wypłacane świadczenie rentowe z instytucji zagranicznej inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego. Zniesienie kryterium domicylu będzie miało praktyczne zastosowa-
nie wyłącznie do okresów pracy wykonywanych w państwach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z którymi Polska nie ma podpisanej umowy 
o zabezpieczeniu społecznym. W państwach–stronach powyższych umów kryterium domicylu zostało zniesione na mocy rozporządzeń wspólnotowych oraz odpowiednich umów 
międzynarodowych. 

Art. 174. [Kapitał początkowy] 
(…) 3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowe-

go obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do 
ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów prawa polskiego i dlatego pozo-
stawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku 

Art. 174. [Kapitał początkowy] 
 (…) 3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowe-

go obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu 
społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy 
tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o któ-
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 

sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie 
tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby 
miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. (…)

rych mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyj-
muje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten 
rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. (…)

Komentarz: Zmiana, która wejdzie w życie 1 października 2013 r., wprowadzi korzystniejsze zasady obliczania kapitału początkowego dla osób, w przypadku których okres wska-
zany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje krótszy okres niż rok kalendarzowy. 
Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego będzie obejmował niepełny rok kalendarzowy ubezpieczenia (np. w wyniku przebywania przez część 
roku na urlopie wychowawczym), do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie suma kwot przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, odpowiednio do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Przed zmianą suma zarobków z niepełnego 
roku kalendarzowego była dzielona przez sumę kwot przeciętnego wynagrodzenia za 12 miesięcy, co skutkowało tym, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru był niższy. Obec-
nie będzie liczony w sposób korzystniejszy. 
Ubezpieczeni, którzy mają wyliczony kapitał początkowy na starych zasadach (w brzmieniu ustawy obowiązującym do 30 września 2013 r.), będą mogli złożyć wniosek o ponowne 
obliczenie kapitału początkowego. W sytuacji gdyby ubezpieczony nie złożył wniosku o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, ZUS zrobi to z urzędu i uwzględni „nowy” 
kapitał początkowy przy ustalaniu wysokości świadczeń, jeśli będzie korzystniejszy dla ubezpieczonego.



82ŚWIADCZENIA RODZINNE

USTAWA
z 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: 
– ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2012 r., poz. 1548,
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Treść przed nowelizacją Treść po nowelizacji 

Art. 3. [Świadczenie pielęgnacyjne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 23)  utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
    (…) f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, (…)

(…) 24)  uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
    (…) f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, (…)

Art. 3. [Świadczenie pielęgnacyjne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 23)  utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
    (…) f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawiesze-

niem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 
675 i 983), (…)

(…) 24) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
    (…) f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem 

jej wykonywania, (…)

Komentarz: Zmiany przepisów dotyczących zasad zawieszania działalności gospodarczej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem spowodowały, że od 
1 września 2013 r. została również znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych. 
Zmiany mają charakter techniczny, dostosowujący brzmienie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych do znowelizowanego brzmienia przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej.
I tak, za utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uważa się m.in. utratę dochodów spowodowaną wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub zawieszeniem jej wykonywania w związku z rozpoczęciem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a zatem na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Natomiast za uzyskanie dochodu uznaje się m.in. uzyskanie dochodu w związku z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności albo wznowieniem 
jej wykonywania (po okresie zawieszenia).

Art. 17. [Świadczenie pielęgnacyjne]
(…) 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. (…) 

Art. 17. [Świadczenie pielęgnacyjne]
(…) 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. (…)

Komentarz: Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość tego świadczenia po zmianach wynosi 620 zł. 
Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548) wprowadziła zmiany w zakresie świadczenia 
pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie to przysługuje nie tylko rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka, innym osobom, na których zgodnie z przepisami KRO ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności), ale również osobie będącej 
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rodziną zastępczą spokrewnioną, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, gdy łącznie są spełnione następujące przesłanki:

 ■ rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 ■ nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 ■ nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą w przeważającej większości weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Natomiast przepis podwyższający wysokość świadczenia pielęgnacyjne-
go z 520 zł do 620 zł wszedł w życie 1 lipca 2013 r. Decyzje wydane na podstawie poprzednich przepisów w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostały 
w mocy do 30 czerwca 2013 r., a następnie przestały obowiązywać. Obecnie o świadczenie pielęgnacyjne można ubiegać się na nowych zasadach.



Najbardziej aktualna publikacja opisuje 130 zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych 

wprowadzonych w 2013 r., a także takich, które wejdą w życie w IV kwartale 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 

W przewodniku poruszamy następujące problematyczne zagadnienia:

 urlopy macierzyńskie i rodzicielskie,
 elastyczny czas pracy,
 urlopy wychowawcze,
 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 zasiłki macierzyńskie, 
 podstawa wymiaru składek za osoby na urlopach wychowawczych,
 ustalanie ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

W przejrzystej tabelarycznej formie zapoznasz się nie tylko z treścią zmian, ale również z komentarzami ekspertów. 

Przewodnik po zmianach 
w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń to praktyczny dwutygodnik dla księgowych, kadrowych i specjalistów ds. kadr i płac. Korzystając z MPPiU 
uzyskasz szczegółowe interpretacje najważniejszych nowości,  porady prawne z podstawą prawną, rozwiązania  „krok po kroku”, przykłady z życia 
wzięte, stanowiska PIP i ZUS. Będziesz mógł również korzystać ze wzorów dokumentów, kalkulatorów, wskaźników, a także z porad ekspertów
z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rekomenduje

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta, ul. Okólna 40, 05-270 Marki, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl




