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>> urlop wychowawczy, wymiar urlopu

1.  Czy urlop wychowawczy udzielony 
przed zmianą przepisów w wymiarze 3 lat 
trzeba skrócić o 1 miesiąc 

PROBLEM  Udzieliliśmy pracownicy urlopu wychowawczego na okres 3 lat, 
zgodnie z jej wnioskiem. Urlop kończy się 31 stycznia 2014 r. Zgodnie z obec-
nie obowiązującymi przepisami, 1 miesiąc urlopu wychowawczego może wy-
korzystać tylko jedno z rodziców dziecka. Czy w związku ze zmianą przepisów 
od 1 października br. powinniśmy skrócić pracownicy ten urlop o 1 miesiąc, 
do 31 grudnia 2013 r.? 

RADA  Nie. Jeżeli urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat został udzielony przed 
1 października 2013 r., to pracownica ma prawo wykorzystać go w takim wy-
miarze. Nie ma żadnych podstaw do skrócenia jej urlopu wychowawczego 
o 1 miesiąc. Miesięczna nieprzenoszalna część urlopu wychowawczego obo-
wiązuje tylko wtedy, gdy urlop wychowawczy albo jego część jest udzielana 
począwszy od 1 października 2013 r. 

UZASADNIENIE  Od 1 października 2013 r., w wyniku zmiany przepisów, każdemu z rodziców lub 
opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego z wy-
miaru 36 miesięcy (art. 186 § 4 Kodeksu pracy). Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka nie wykorzysta 
tego miesiąca urlopu, przepada on, ponieważ 
prawa do niego nie można przenieść na drugie-
go rodzica lub opiekuna. Oznacza to, że obec-
nie – w typowych przypadkach – jeden rodzic 
lub opiekun dziecka może wykorzystać mak-
symalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. 

Nowe zasady udzielania urlopu wycho-
wawczego nie dotyczą urlopów udzielonych 
przed 1 października br. Zatem, w związku z wprowadzeniem nieprzenoszalnej części urlopu 
wychowawczego, nie ma podstaw prawnych do odebrania Państwa pracownicy (pracowniko-
wi) części udzielonego wcześniej urlopu wychowawczego i wezwania do powrotu do pracy. 

Wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego może mieć miejsce tylko w razie:
 ■  rezygnacji pracownika z części tego urlopu,
 ■  wezwania pracodawcy do powrotu pracownika do pracy, gdy pracownik trwale zaprze-

stał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem albo gdy oboje rodzice lub opiekunowie 
korzystają z tego urlopu jednocześnie dłużej niż dopuszczalny okres 4 miesięcy. 

Także przepisy ustawy, która znowelizowała Kodeks pracy w zakresie urlopów wycho-
wawczych, nie zawierają regulacji, która umożliwiałaby skrócenie pracownicy (pracownikowi) 

UWAGA!
Od 1 października 2013 r. każdemu z rodziców 
dziec ka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesią-
ca urlopu wychowawczego.
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urlopu wychowawczego o 1 miesiąc – w związku z wprowadzeniem nieprzenoszalnej czę-
ści urlopu. 

PRZYKŁAD
Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 3 lat, od 1 lutego 
2011 r. do 31 stycznia 2014 r. Pracownica ma prawo do korzystania z tego urlopu do koń-
ca stycznia 2014 r. Pracodawca nie może jej odwołać z tego urlopu miesiąc wcześniej 
w związku z wprowadzeniem nieprzenoszalnej (miesięcznej) części urlopu wychowaw-
czego, bo nie przewidują tego przepisy.

Jeżeli urlop wychowawczy jest wykorzystywany w częściach, nowe przepisy dotyczące 
nieprzenoszalnej części urlopu są stosowane do tych części urlopu, które są udzielane po-
cząwszy od 1 października 2013 r.

PRZYKŁAD
Pracownica do końca sierpnia 2013 r. wykorzystała 2,5 roku urlopu wychowawczego. 
W listopadzie 2013 r. składa wniosek o pozostałe 6 miesięcy urlopu wychowawczego. 
Pracodawca nie może jednak udzielić jej pełnych 6 miesięcy urlopu. Do tej części urlopu 
mają już zastosowanie nowe przepisy, obowiązujące od 1 października 2013 r., gwaran-
tujące prawo do miesięcznej części tego urlopu drugiemu rodzicowi lub opiekunowi 
dziecka. Zatem pracodawca może udzielić pracownicy tylko 5 miesięcy tego urlopu. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 186 § 4 i § 5, art. 1862 § 2 i § 3, art. 1863 ustawy 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. 1028

 ● ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

3ac4cf42-f008-420c-98a2-71dfb8330a8d

Bożena Lenart –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych publikacji 
z tej tematyki

CZYTAJ TAKŻE

„Jak udzielać urlopu wychowawczego po zmianie przepisów od 1 października 2013 r.” 
– MPPiU nr 17/2013; dostępny na www.mp.infor.pl 

>> dni wolne od pracy, wymiar czasu pracy

2.  Jak święta listopadowe w 2013 r. wpływają 
na wymiar czasu pracy pracowników

W listopadzie występują dwa święta (1 i 11 listopada), które obni-
żają wymiar czasu pracy pracowników. Każde z tych świąt zmniejsza 
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o 8 godzin wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na pełny 
etat. Nie ma w tym przypadku znaczenia system czasu pracy, w jakim 
pracują pracownicy. 

Wymiar czasu pracy pracowników w listopadzie 2013 r. obliczamy w następujący 
sposób: 

Krok 1. Liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym mnożymy 
przez 40 godzin 

W listopadzie 2013 r. występują 4 pełne tygodnie, a zatem 4 x 40 godz. = 160 godz. 

Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni „wystają-
cych” poza pełne tygodnie, przypadających od poniedziałku do piątku 

W listopadzie 2013 r. jest jeden taki dzień, tj. 29 listopada, a zatem 160 godz. + 8 godz. = 
= 168 godz. 

Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin odejmujemy każde święto uznane za dzień wolny 
od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela 

W listopadzie 2011 r. występują dwa święta, tj. 1 listopada (Święto Wszystkich Świętych) 
i 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), które przypadają odpowiednio w piątek 
i w poniedziałek. Wymiar czasu pracy pracowników zostanie zatem obniżony o 16 godzin 
i wyniesie:

168 godz. – 16 godz. = 152 godz. 
Pracownicy mają więc do przepracowania w listopadzie br. 152 godziny.

Dodatkowy wolny dzień za święto
Jeżeli jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracownicy mają 

wyznaczony poniedziałek lub piątek, a pracują we wszystkie soboty, to pracodawca będzie 
musiał zapewnić im w listopadzie 2013 r. dodatkowe dni wolne za te święta. Jeżeli bowiem 
pracodawca tego nie zrobi, to pracownicy, którzy mają wolne poniedziałki, przepracują w li-
stopadzie br. 168 godzin, czyli o 16 godzin za dużo. Natomiast pracownicy, którzy mają wol-
ne piątki, przepracują 160 godz., czyli o 8 godz. za dużo. Ponadto pracownicy mieliby za-
pewniony ten sam dzień jako wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i święta. 

PRZYKŁAD
Pracownik z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ma wolne poniedziałki. 
Pracuje w systemie podstawowym w pełnym wymiarze czasu pracy. W listopadzie br. 
święto 11 listopada przypada w poniedziałek. Pracodawca będzie zatem musiał wy-
znaczyć pracownikowi dodatkowy wolny dzień za to święto. Oprócz tego, aby zacho-
wać obowiązujący w listopadzie br. wymiar czasu pracy (152 godz.), trzeba zapewnić 
pracownikowi jeszcze jeden dzień wolny. Pracodawca wyznaczył więc 2 dodatkowe 
wolne dni, tj. 29 i 30 listopada. Jego postępowanie było prawidłowe. Przedstawia to  
harmonogram:
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Listopad 2013 r.

P 4 (wolne) 11 (wolne) 18 (wolne) 25 (wolne)

W 5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (8 godz.) 26 (8 godz.)

Ś 6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.)

CZ 7 (8 godz.) 14 (8 godz.) 21 (8 godz.) 28 (8 godz.)

PT 1 (wolne) 8 (8 godz.) 15 (8 godz.) 22 (8 godz.)  29 (wolne)

S 2 (8 godz.) 9 (8 godz.) 16 (8 godz.) 23 (8 godz.) 30 (wolne)

N 3 (wolne) 10 (wolne) 17 (wolne) 24 (wolne)

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
W przypadku pracowników niepełnoetatowych święta obniżają wymiar czasu pracy rów-

nież o 8 godzin. Jednak faktycznie obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpi tylko o liczbę go-
dzin proporcjonalną do etatu danego pracownika.

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu. W jego przypadku każde ze świąt listopado-
wych obniży wymiar czasu pracy o 2 godziny (1/4 etatu x 8 godz.). W listopadzie pra-
cownik ten będzie miał do przepracowania 38 godzin (152 godz. x 1/4 etatu).

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 130, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. z 2013 r., 

poz. 1028

 ● art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 224, poz. 1459 

5043748e-3591-4c50-88b6-48dfaf8f5ef7

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

>> czas pracy, rekompensata za godziny nadliczbowe

3.  Jak zrekompensować dodatkową godzinę 
przepracowaną w nocy podczas zmiany czasu 
letniego na zimowy

Pracownicy pracujący na nocną zmianę z 26 na 27 października 2013 r. 
faktycznie wykonywali pracę przez 9 godzin. Wtedy nastąpiła bowiem 
zmiana czasu z letniego na zimowy. W związku z tym za 1 przepracowaną 
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godzinę nadliczbową przysługuje im odbiór czasu wolnego lub dodatek 
w wysokości 100% wynagrodzenia. 

Ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, która nastąpiła w tym roku w nocy 
z 26 na 27 października, należało przesunąć wskazówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00 
(§ 2 rozporządzenia w sprawie wprowa-
dzenia i odwołania czasu letniego środko-
woeuropejskiego w latach 2012–2016). Dla 
pracowników pracujących w tym czasie 
w nocy oznaczało to, że pracowali faktycz-
nie o 1 godzinę dłużej. Jeżeli zatem pracow-
nicy mieli ustalone godziny pracy np. między 
godz. 22.00 26 października a godz. 6.00 na-
stępnego dnia, to przepracowali nie 8 godzin, 
lecz 9 godzin. Tę jedną dodatkową godzinę należało potraktować jak godzinę nadliczbową. 
Pracownikowi przysługuje za nią odbiór czasu wolnego lub oprócz normalnego wynagro-
dzenia dodatek w wysokości 100% (art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy). 

W przypadku odbioru czasu wolnego pracownikowi za dodatkową godzinę przepracowa-
ną w związku ze zmianą czasu przysługuje odbiór 1 godziny, jeżeli wniosek o zrekompen-
sowanie pracy nadliczbowej w formie czasu wolnego złoży pracownik. Jeśli odbiór czasu 
wolnego nastąpi bez wniosku pracownika, wówczas za 1 godzinę nadliczbową będzie mu 
przysługiwać 1,5 godziny czasu wolnego (art. 1512 Kodeksu pracy). 

Oprócz rekompensaty pracy nadliczbowej pracownikom będzie przysługiwać doda-
tek za pracę w nocy. Pora nocna powinna obejmować 8 godzin między godzinami 21.00 
a 7.00 (art. 1517 Kodeksu pracy). Pracodawca powinien określić, które 8 godzin w tym 
przedziale czasowym jest w jego zakładzie porą nocną. Dodatek nocny powinien przy-
sługiwać również za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu 
letniego na zimowy. Jest on należny w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD 
W zakładzie pracy pora nocna jest ustalona między godz. 22.00 a 6.00. Pracownik pra-
cował z 26 na 27 października 2013 r. w godz. od 22.00 do 6.00. Ze względu na zmianę 
czasu letniego na zimowy przepracował faktycznie 9 godzin. Zatem dodatek nocny bę-
dzie mu przysługiwał za 9 godzin. 

Wśród ekspertów prawa pracy można również spotkać odmienny pogląd, zgodnie z któ-
rym w sytuacji zmiany czasu letniego na zimowy nie można wypłacić pracownikowi dodat-
ku nocnego za 9 godzin. Pogląd ten jest uzasadniony tym, że dodatek nocny przysługuje 
maksymalnie za 8 godzin. Stanowisko to jest jednak krzywdzące dla pracownika, gdyż po-
zbawia go dodatku za jedną dodatkową godzinę, która została faktycznie przepracowana 
w porze nocnej. 

UWAGA!
Za dodatkową godzinę przepracowaną przez pra-
cowników w związku ze zmianą czasu letniego na zi-
mowy przysługuje odbiór czasu wolnego lub oprócz 
normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 
100% wynagrodzenia. 
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W przypadku wykonywania pracy przez pracowników w trakcie zmiany czasu, w ewidencji cza-
su pracy należy odnotować, że praca była wykonywana przez 9 godzin. Aby zapis w ewidencji był 
bardziej czytelny, można wpisać liczbę godzin przepracowanych przez pracownika jako „8+1”. 

Pracodawca nie może planować pracy w godzinach nadliczbowych. Zlecając pracę 
np. w godzinach od 22.00 do 6.00 w sytuacji, kiedy następuje zmiana czasu letniego na zi-
mowy i pracownicy pracują w systemie podstawowym czasu pracy, pracodawca faktycznie 
planuje 1 godzinę nadliczbową. Nie musi on jednak uwzględniać zmiany czasu letniego na 
zimowy i zmniejszać pracownikom liczby godzin w ten sposób, aby nie przepracowali 1 go-
dziny nadliczbowej. Zmiana czasu letniego na zimowy jest bowiem niezależna od praco-
dawcy i stanowi wyjątek od zasady zakazu planowania pracy w godzinach nadliczbowych. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517 ustawy 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. 1028

 ● rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letnie-
go środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 – Dz.U. z 2012 r., poz. 33

e6ea31e2-d1f2-40a4-8110-697fa1b2c554

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

>> napoje profilaktyczne, posiłek profilaktyczny

4.  Jakim pracownikom trzeba zapewnić 
od 1 listopada napoje i posiłki profilaktyczne

W okresie zimowym, tzn. od 1 listopada do 31 marca, pracodawca ma obo-
wiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni posiłki 
profilaktyczne. Dotyczy to pracowników, których praca powoduje w ciągu 
zmiany roboczej wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym po-
wyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. 

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:
 ■  związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda-

tek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal 
(4605 kJ) u kobiet,
 ■  związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda-

tek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
(4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów 
technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia 
termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
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 ■  związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda-
tek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
(4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres 
zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca,
 ■  pod z iemią.

Do ustalenia, czy pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni przysługują w okre-
sie zimowym posiłki profilaktyczne, niezbędne jest dokonanie pomiaru wydatku energetycz-
nego na ich stanowiskach pracy. Jeśli wynik pomiaru wykaże, że wydatek ten nie przekracza 
1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia 
pracownikom posiłków profilaktycznych.

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony przy pracach porządkowych terenu zakładu. Pomiary wy-
kazały, że w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny wynosi 1600 kcal. W tym 
przypadku posiłek profilaktyczny przysługuje pracownikowi w okresie zimowym, tj. od 
1 listopada do 31 marca. Gdyby pomiar wydatku energetycznego wykazał wydatek ener-
getyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) w czasie zmiany roboczej, posiłki pro-
filaktyczne przysługiwałyby pracownikowi przez cały rok. 

Napoje profilaktyczne
Pracodawcy muszą także zapewniać 

pracownikom gorące napoje profilaktyczne. 
Przysługują one pracownikom pracującym 
na otwartej przestrzeni w każdym dniu pra-
cy, kiedy temperatura wynosi poniżej 10oC, 
bez względu na porę roku, a także pracownikom zatrudnionym w warunkach mikroklimatu 
zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) po-
wyżej 1000. Ponadto mają do nich prawo pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych 
z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energe-
tyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

W przypadku gdy pracownik część czasu pracy spędza w pomieszczeniu zamkniętym, 
natomiast pozostałą część przebywa na otwartej przestrzeni, a spełnione są odpowiednie 
warunki (temperatura powietrza, wydatek energetyczny), przysługują mu gorące napoje oraz 
posiłki profilaktyczne. 

Wydawanie posiłków i napojów 
Pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek w formie jednego dania gorącego oraz napo-

je, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje 

oraz szczegółowe zasady ich wydawania, korzystania lub przyrządzania, ustala pracodawca 
w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie 

UWAGA!
Pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrud-
nionym na otwartej przestrzeni gorące napoje 
w dniu, w którym temperatura wynosi poniżej 10oC. 
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działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala wykaz stanowisk, na których 
zatrudnionym pracownikom będą przysługiwać profilaktyczne napoje i posiłki, po uzyskaniu 
opinii przedstawicieli pracowników. 

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić warunków do przygotowania i spożywania 
posiłku na terenie zakładu, powinien wykupić pracownikom posiłki w punkcie gastronomicz-
nym, zapewniając możliwość ich spożycia w trakcie pracy. Pracodawca może też zrealizo-
wać swój obowiązek dostarczając pracownikom produkty do samodzielnego przyrządzenia 
posiłku. W takim przypadku powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higie-
niczno-sanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłku. 

Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 
trzech czy czterech godzinach pracy. Takie posiłki powinny zawierać od 50% do 55% węglo-
wodanów, około 30–35% tłuszczów oraz 15% białek, a suma ich wartości energetycznej po-
winna wynosić ok. 1000 kcal (4187 kJ). 

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej w ilości 
zaspokajającej ich potrzeby. Pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku wydawania po-
siłków i napojów zatrudnionym pracownikom, wypłacając w zamian ekwiwalenty pieniężne 
(§ 8 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). 

d2d06adc-c9fc-47aa-89fb-31991bd82125

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1028

 ● § 2–6, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
– Dz.U. Nr 60, poz. 279 

Ewa Łukasik –  specjalista z zakresu prawa pracy, autorka wielu publikacji o tej tematyce 

www.inforfk.pl
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Jesteśmy spółką z o.o. Nasi pracownicy użytkują samochody służbowe wyłącznie 
w celach służbowych. Od 1 listopada 2013 r. chcielibyśmy te samochody udostępnić pracowni-
kom również do celów prywatnych. Pracownicy uprawnieni do korzystania z samochodu służ-
bowego w celach prywatnych będą z tego tytułu ponosić częściową odpłatność. Zasady przy-
znawania tego świadczenia, a także wysokość częściowej opłaty i zasady jej opłacania zostaną 
określone w regulaminie wynagradzania. Czy osiągnięty z tego tytułu przychód po stronie pra-
cownika będzie podlegał składkom na ubezpieczenia społeczne?

  Odpowiedź  Wartość świadczenia polegającego na użytkowaniu samochodu służbowego 
w celach prywatnych, przysługującego na zasadach wskazanych w pytaniu, należy wyłą-
czyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

Uzasadnienie  W podstawie wymiaru składek nie 
uwzględnia się korzyści materialnych wynikających 
z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagra-
dzania lub z przepisów o wynagradzaniu, polegają-
cych na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych 
niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów 
lub usług oraz polegających na korzystaniu z bez-
płatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów 
środkami lokomocji (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe). Oznacza to, że korzyść material-
na nie powoduje obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne, jeżeli jest przyznana pra-
cownikowi na mocy postanowień obowiązującego 

u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulami-
nu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu 
i pracownik ponosi część kosztów zakupionej przez 
pracodawcę usługi. A zatem udostępnienie pracow-
nikom służbowego samochodu do prywatnego wy-
korzystania, za częściową odpłatnością, nie jest 
świadczeniem, którego wartość należy uwzględnić 
w podstawie do oskładkowania. Potwierdza to inter-
pretacja indywidualna ZUS z 12 lipca 2013 r. (znak: 
WPI 200000/451/886/2013). 

PODSTAWA PRAWNA:

●  § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; 
ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 

Grzegorz 
Ziółkowski

Ewa
Preis
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Kiedy użytkowanie samochodu firmowego
w celach prywatnych można wyłączyć z oskładkowania
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 23.10–1.11.2013 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 października 2013 r.

23 października 2013 r.

1.1.  Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i stażu 
pracy niektórych pracowników samorządowych

Określone zostało minimalne wykształcenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach: 
doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. programów, specjalista ds. rozwoju 
zawodowego na poziomie wyższym. Osoba zatrudniona na stanowisku lidera klubu pracy 
musi legitymować się wykształceniem co najmniej średnim. Ponadto osoba zatrudniona 
na stanowisku doradcy EURES w wojewódzkim urzędzie pracy musi posiadać wykształce-
nie co najmniej wyższe oraz spełniać dodatkowo wymagania zawarte w odrębnych proce-
durach, określonych przez Komisję Europejską, uregulowanych w Karcie EURES (Dz.Urz. 
UE C 311 z 16.11.2010, str. 6). Dokonanie powyższych zmian było konieczne z uwagi na 
brzmienie przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykony-
wanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Dlatego nie zmieniono warunków 
dotyczących uszczegółowienia poziomu wykształcenia dla stanowisk, które nie są obję-
te ustawą deregulacyjną. W związku z faktem, że w rozporządzeniu zostały przewidzia-
ne zmiany dotyczące pracowników urzędów pracy, wprowadzono przepisy przejściowe, 
w których uregulowano sytuację tych pracowników, zatrudnionych w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wynagradzania pracowników samorządowych – Dz.U. z 15 października 2013 r., poz. 1218

23 października 2013 r.

1.2.  Dodatki do wynagrodzeń pracowników publicznych służb 
zatrudnienia i OHP

Nazwy stanowisk powiatowych urzędów pracy oraz stanowisk pracowników OHP zosta-
ły dostosowane do nazw wynikających ze zmian wprowadzonych w ustawie z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 829) ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykony-
wanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829), w której zrezygnowano z określania 
wymagań dotyczących kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na tych stanowi-
skach. Jednocześnie określona została górna granica dodatku do wynagrodzeń (na pozio-
mie 600 zł, dotychczas od 500 zł do 700 zł w zależności od stanowiska), który może być 
przyznany pracownikom służb zatrudnienia i OHP dążącym do zwiększenia efektywności 
pracy oraz rozwoju zawodowego, przy czym pominięto stażystów. Dodatek jest fakultatyw-
ny, jednak będzie przyznawany na podstawie oceny pracy pracownika wykonywanej w okre-
sie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ocenę (dotychczas ocena była dokonywana 
po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia na danym stanowisku).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2013 r. w sprawie 
dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia – Dz.U. z 15 
października 2013 r., poz. 1219
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23 października 2013 r.

1.3.  Minimalne wykształcenie dla osób zatrudnionych 
na niektórych stanowiskach w OHP 

Określone zostało minimalne wykształcenie dla osób zatrudnionych w OHP na stanowiskach: 
doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista do spraw programów, specjalista do spraw 
rozwoju zawodowego i lider klubu pracy. Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów ustawy 
z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 829). Wprowadzono również przepisy przejściowe, w których uregulowano 
sytuację tych pracowników, zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2013 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwo-
wych jednostkach budżetowych – Dz.U. z 15 października 2013 r., poz. 1220

24 października 2013 r.

1.4. Zmiany w bhp przy urządzeniach energetycznych
Ujednolicone zostały definicje i pojęcia używane w energetyce, które mają na celu przypisanie 
odpowiedzialności nadzorującym prace za zorganizowanie ich w sposób zapewniający bezpie-
czeństwo osobom je wykonującym przy urządzeniach energetycznych (dotychczas kwestie te 
odnosiły się wyłącznie do pracownika, czyli do osoby świadczącej pracę na podstawie umowy 
o pracę). Ustalono podstawowe wytyczne w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Sprecyzowano wymagania pozwalające na zapo-
bieganie i ograniczanie liczby wypadków przy pracy osób wykonujących prace przy urządze-
niach, instalacjach i sieciach energetycznych, które nie wynikają z innych przepisów. Przepisy 
rozporządzenia zostały dostosowane do aktualnego poziomu techniki i zmian organizacyjno-
-prawnych, w tym przekształceń własnościowych, które dokonały się w energetyce, oraz zmian 
w krajowym systemie prawnym spowodowanych przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (do-
tychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane w 1999 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 492

1 listopada 2013 r. 

1.5. Obowiązują nowe wzory druków ubezpieczeniowych
Zaczęły obowiązywać zmienione wzory druków ubezpieczeniowych – zgłoszeniowych i roz-
liczeniowych, a także niektóre kody wykorzystywane przy wypełnianiu tych dokumentów. 
Nowe wzory dokumentów zgłoszeniowych zostały dostosowane do zmian wprowadzonych 
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przez ustawę z 29 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016), zgodnie z którymi płatnicy składek nie są zobowiązani do 
podawania numeru NIP osoby ubezpieczonej. We wzorach dokumentów rozliczeniowych 
wprowadzono pola do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finan-
sowania. Ponadto zmieniono lub wprowadzono nowe kody tytułów ubezpieczeń dotyczą-
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cych m.in. osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
oraz osób korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Płatnicy składek mogą 
posługiwać się wszystkimi dotychczasowymi formularzami papierowymi do wyczerpania za-
pasów, a także oprogramowaniem interfejsowym zawierającym dotychczasowe wzory doku-
mentów ubezpieczeniowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych 
korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 18 września 2013 r., poz. 1101

Zmiany w dokumentach ZUS szczegółowo omówiliśmy w MPPiU nr 20/2013 
w artykule „Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.”

2. W Sejmie
Prace nad ustawami na 51. posiedzeniu Sejmu w dniach 9–11.10.2013 r.

2.1.  Nauczyciele przedszkolni będą uprawnieni do ulgi 
w przejazdach publicznym transportem zbiorowym

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach publicznych i niepublicznych będą mieli prawo do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Nowe przepisy wyko-
nują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10, Dz.U. Nr 222, 
poz. 1456). Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją zapisu wyłączającego tę grupę na-
uczycieli z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego. Prawo do ulgowych przejazdów posiadali dotychczas nauczyciele 
szkolni i akademiccy. Nowelizacja obniża także ulgę na przejazdy środkami publicznego trans-
portu zbiorowego dla tej grupy zawodowej z 37% do 33%. Nowe przepisy będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2014 r.
Ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela – sta-
tus dokumentu nr 1293, ustawa przekazana do Senatu 

2.2. Nowa ustawa antykryzysowa
W okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżone-
go wymiaru czasu pracy będzie on otrzymywał wsparcie w postaci bezpośredniej pomocy 
finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagro-
dzeń dla pracowników. Środki pieniężne będą przyznawane bezzwrotnie na zasadzie pomo-
cy de minimis. Ze wsparcia będą mogli skorzystać pracodawcy, u których nastąpił spadek 
obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącz-
nych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych 
z Funduszu, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed 
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okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł 
otrzymać pieniądze na: częściowe zaspokojenie wynagrodzeń za czas przestoju ekonomicz-
nego, częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy 
oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodaw-
cy. Środki z FGŚP będą przyznawane maksymalnie na 6 miesięcy. Wnioski o przyznanie tych 
świadczeń będą składane do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę 
firmy. Przedsiębiorcy objęci pomocą będą musieli rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy na 
wypłatę świadczeń. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców 
w okresie spowolnienia gospodarczego dodatkową pomocą ze środków Funduszu Pracy, 
które będą przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Wnioski o to dofinan-
sowanie przedsiębiorcy będą składać do starosty, na którego obszarze działania firma ma 
siedzibę. 
Ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy – status dokumentu nr 1434, ustawa przekazana do podpisu prezydenta. 

Więcej o nowych przepisach napiszemy w następnym numerze MPPiU

2.3.  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych w 2014 r. 

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z realizacją ustawy budżetowej na 2014 r. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze 
finansów publicznych zaproponowano utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe na poziomie 2013 r. Nie zmienią się także uposażenia oraz diety 
parlamentarne posłów i senatorów. Na zeszłorocznym poziomie pozostaną płace w sferze bu-
dżetowej, fundusz wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach i podmiotach prawnych sek-
tora finansów publicznych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Projekt przewiduje 
również dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – ustalone na podsta-
wie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za 2013 r. w wysokości 1600 zł – w wysoko-
ści 480 zł, 960 zł i 1920 zł – w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwota 
dofinansowania będzie zwiększona o 640 zł dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną m.in. 
chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi oraz dla niewi-
domych. Założono przy tym zrównanie kwoty udzielanego wsparcia na otwartym i chronionym 
rynku pracy oraz uniezależnienie dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnospraw-
nego od minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowano również kontynuowanie finansowania 
ze środków Funduszu Pracy staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, 
dentystów, pielęgniarek i położnych. Przewidziano też zwiększenie środków finansowych na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 
– status dokumentu nr 1788, projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych 

2.4.  Pracodawcy będzie groziła grzywna za żądanie wystawienia 
weksla przez pracownika

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks 
pracy. Przewiduje on, że pracodawcy nie będą mogli żądać od pracownika wystawienia wek-
sla, a także złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub o uznaniu długu w celu 
zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń pracodawcy wobec pracownika. Zgod-
nie z projektem, wystawienie weksla, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub 
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o uznaniu długu będą nieważne z mocy prawa. Pracodawcy domagającemu się takich za-
bezpieczeń będzie groziła grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – status dokumentu nr 1752, projekt skie-
rowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

3. Projekty

3.1.  Zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków 
zgromadzonych w OFE

Projekt zakłada, że podstawą do ustalenia emerytury będzie suma środków zewidencjonowa-
nych na koncie i subkoncie wraz z kwotą środków przeniesioną z OFE do FUS. Sposób liczenia 
emerytur byłby analogiczny jak w przypadku I filaru systemu emerytalnego, a całość wypłaty 
świadczenia byłaby dokonywana przez ZUS. Środki zewidencjonowane na subkoncie ubezpie-
czonego w ZUS, powiększone o środki przeniesione z rachunku w OFE w okresie pierwszych 
36 miesięcy wypłaty emerytury, licząc od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emery-
turę z FUS, do miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, będą podlegać obecnym zasadom 
dziedziczenia. Wysokość odprowadzanej składki do wybranego przez ubezpieczonego OFE 
będzie wynosić 2,92% podstawy wymiaru, przy 4,38% podstawy wymiaru składki ewidencjono-
wanej na subkoncie prowadzonym przez ZUS. W przypadku nieodprowadzania składki do OFE, 
7,3% podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowane na subkoncie. Proponuje się obniże-
nie maksymalnej opłaty od składki do poziomu 1,75% (obecnie większość OFE pobiera opłatę 
w wysokości 3,5% przekazywanej składki – jest to maksymalny dopuszczalny poziom), a także 
obniżenie opłat pobieranych przez ZUS od przekazywanych do OFE składek do poziomu 0,4%. 
Ubezpieczony będący członkiem OFE otrzyma możliwość wyboru, czy chce dalej przekazywać 
swoją składkę do OFE, czy ma być ona kierowana wyłącznie na subkonto w ZUS. Jeśli członek 
OFE nie złoży w ZUS pisemnie lub przez zaufany profil platformy usług elektronicznych oświad-
czenia o dalszym przekazywaniu składki do OFE, składka będzie ewidencjonowana wyłącznie 
na subkoncie w ZUS. Ubezpieczony będzie mógł jednak zmieniać swoją decyzję i ponownie wy-
bierać co 4 lata, gdzie ma być kierowana nowa składka, począwszy od 2016 r.  ZUS zaprzestanie 
odprowadzania składek do OFE na 3 miesiące przed ukończeniem przez ubezpieczonego wieku 
emerytalnego.
Dobrowolność uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym będzie również dotyczyć 
osób rozpoczynających aktywność zawodową. W okresie 3 miesięcy od podjęcia aktywności 
zawodowej, rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych, ubezpieczony będzie mógł przy-
stąpić do OFE. Wówczas składka w wysokości 2,92% należna za miesiąc, w którym ZUS otrzy-
mał zawiadomienie o zawarciu umowy, zostanie przekazana do OFE, a składka w wysokości 
4,38% będzie ewidencjonowana na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. W przypadku braku 
wyboru OFE, cała składka (w wysokości 7,3%) będzie ewidencjonowana na subkoncie ubez-
pieczonego w ZUS. Ubezpieczony będzie mógł zmieniać swoją decyzję co 4 lata, analogicznie 
jak wszyscy ubezpieczeni. 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emery-
tur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – na etapie uzgod-
nień międzyresortowych

Oprac. Anna Seroczyńska
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4. Najnowsze orzecznictwo
 4.1. Kiedy pracownicy delegowani są ubezpieczeni za granicą
Jeżeli przed wyjazdem do pracy za granicę pracownik nie był ubezpieczony w Polsce, wów-

czas będzie podlegał ubezpieczeniom obowiązkowym w kraju delegowania (wyrok SN z 2 paź-
dziernika 2013 r., II UK 170/13).

Doktorantka Ewa B. w 2010 r. zdecydowała się podjąć pracę wakacyjną. W tym celu zatrudniła 
się w spółce W., będącej agencją pracy tymczasowej. Spółka ta specjalizowała się w rekrutacji 
pracowników do pracy w Polsce i we Francji. Ewa B. została zatrudniona przez agencję i wysłana 
do pracy we Francji na około 3 miesiące – od czerwca do końca sierpnia 2010 r. 

Po zatrudnieniu należało rozstrzygnąć sprawę ubezpieczenia. Ewa B. była zatrudniona w Pol-
sce przez polskiego pracodawcę, ale została delegowana do pracy za granicą w państwie unij-
nym. W związku z tym agencja starała się o poświadczenie formularza A-1 umożliwiającego 
zgłoszenie tej osoby do ubezpieczeń w Polsce. 

Decyzja ZUS
Jednak ZUS odmówił poświadczenia formularza A-1. Zakład wskazał, że wprawdzie pracow-

nica została tylko delegowana do pracy we Francji na okres krótszy niż 24 miesiące, ale wcześ-
niej w ogóle nie podlegała polskim ubezpieczeniom społecznym. Co prawda, była studentką stu-
diów doktoranckich, ale macierzysta uczelnia zgłosiła ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Nie była też zatrudniona na uczelni ani u innego pracodawcy, nie miała również podpisanej umo-
wy cywilnoprawnej (np. zlecenia). ZUS stwierdził, że przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu i Rady UE nr 883/2004, zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Parlamentu i Rady 
UE nr 987/2009, przewidują, że pracownik delegowany powinien być ubezpieczony w miejscu 
wykonywania pracy. 

W efekcie, spółka – agencja pracy tymczasowej zatrudniając Ewę B. we Francji musi ubezpie-
czyć ją w tym kraju i tam opłacać składki, zgodnie z przepisami francuskimi.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 
Decyzję ZUS potwierdziły wszystkie instancje sądowe, oddalając odwołanie i apelację spółki 

– agencji pracy tymczasowej. Również Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną.
Uzasadniając orzeczenie, SN przypomniał zapadły wcześniej wyrok innego składu orzeka-

jącego (wyrok SN z 6 sierpnia 2013 r., II UK 116/13). W orzeczeniu tym SN stwierdził, że jeże-
li pracownik, przed wyjazdem do pracy za granicą, nie był co najmniej miesiąc ubezpieczony 
w ZUS, to zatrudniająca go firma nie otrzyma zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on 
ubezpieczeniu w Polsce. Zdaniem SN, sądy w niniejszej sprawie także trafnie orzekały, prawid-
łowo ustalając kwestię podlegania ubezpieczeniom w kraju bezpośrednio przed delegowaniem 
do pracy za granicą.

Aby podlegać ubezpieczeniom w ZUS, działalność zarobkowa będąca tytułem ubezpiecze-
nia zasadniczo musi być wykonywana na terenie Polski („zasada miejsca pracy”). Wyjątkowo, 
w niektórych sytuacjach i po spełnieniu ściśle określonych warunków, osoba wykonująca pracę 
najemną poza granicami Polski może pozostać w polskim systemie ubezpieczeniowym. Jednym 
z warunków jest wcześniejsze podleganie ubezpieczeniom w Polsce, przez okres co najmniej 
jednego miesiąca. Pracownica wysłana do pracy we Francji przez agencję pracy tymczasowej 
nie spełniła tej przesłanki. W takim przypadku przepisy są jednoznaczne – pracownica wysłana 
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do pracy z Polski do Francji musi być ubezpieczona w miejscu wykonywania pracy, czyli w ra-
mach francuskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Wnioski dla pracodawcy
Jeżeli pracownik nie pracował wcześniej w Polsce ani nie był z innego tytułu ubezpieczony 

w ZUS (zgłoszony do ubezpieczeń społecznych), to w sytuacji delegowania pracownika do pracy 
w innym kraju UE pracodawca będzie musiał zastosować prawo ubezpieczeniowe obowiązujące 
w miejscu pracy zatrudnionego. Tym samym nie może go ubezpieczyć w ZUS, ale w kraju, gdzie 
pracuje oddelegowany. Musi zgłosić go do ubezpieczeń i opłacać składki przewidziane tam-
tejszymi przepisami. Pracownik – Polak i pracodawca z Polski muszą więc w takim przypadku 
stosować prawo zagraniczne.

Michał Culepa –  prawnik, specjalista ds. zatrudnienia, szkoleniowiec, autor wielu pub-
likacji z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń

   4.2.  Ile wynosi składka zdrowotna od dochodu 
opodatkowanego w kraju spoza UE 

Jeżeli pracownik delegowany za granicę poza obszar UE, nadal ubezpieczony w Polsce, 
otrzymuje wynagrodzenie, które podlega zagranicznym przepisom podatkowym i pracodawca 
nie odprowadza od tych dochodów zaliczek podatkowych, to składka zdrowotna powinna być 
obniżona do zera (wyrok SN z 2 października 2013 r., II UK 141/13).

Spółka I. działająca w branży komputerowej wysyłała pracowników na dłuższe staże do znaj-
dującej się w USA siedziby międzynarodowego koncernu, którego była częścią. Pracownicy ci 
nadal pozostawali ze spółką w stosunku pracy i wypłacano im wynagrodzenie za pracę oraz inne 
świadczenia przewidziane w przepisach płacowych w związku z oddelegowaniem za granicę. 
Spółka opłacała też składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracowników.

Problem pojawił się w związku z pobytem w USA pracowników, który trwał z reguły od roku 
do 2 lat. Na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do-
chody są opodatkowane według polskich przepisów, gdy podatnik przebywa na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku pracowników spółki 
I. po upływie tego okresu ich dochody były opodatkowywane za granicą – według przepisów 
podatkowych obowiązujących w USA. Z kolei pracownicy ci nadal byli traktowani na potrzeby 
ubezpieczeń społecznych jak osoby zatrudnione w Polsce. Dopuszczała to umowa o zabezpie-
czeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpi-
sana w Warszawie 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374). Zgodnie z jej art. 6, osoby 
delegowane np. z Polski do USA nadal pozostają w polskim ubezpieczeniu pod warunkiem, że 
przewidywany okres zatrudnienia na terytorium USA nie przekracza 5 lat. Tak było w przypadku 
spółki I.

W tej sytuacji polscy pracownicy delegowani do USA byli po ponad pół roku podatnikami 
amerykańskimi, ale ubezpieczonymi w Polsce. W efekcie powstał problem opłacania składek 
zdrowotnych. Spółka uznała na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych, że w przypadku nieobliczania przez płatnika zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru 
składki, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej, składkę obliczoną za poszczególne miesiące 
obniża się do wysokości 0 zł. Aby jednak być w pełni w zgodzie z przepisami, wniosła wniosek 
do ZUS o wydanie interpretacji przepisów.



II. AKTUALNOŚCI 21

www.mp.infor.pl MONITOR PPiU nr 21(237)

Opinia ZUS i orzeczenia sądów
ZUS odmówił wydania interpretacji przepisów. Spółka odwołała się od tej decyzji, jednak sąd 

I instancji oddalił odwołanie. Stwierdził, że we wniosku o interpretację spółka zapytała o oblicza-
nie składki zdrowotnej w przypadku pracowników delegowanych do USA oraz „innych państw”. 
Sąd wskazał, że spółka nie określiła, o które „inne” państwa chodzi i dlatego ZUS słusznie od-
mówił wydania interpretacji.

Apelacja spółki została także oddalona i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. 
Uzasadniając wyrok, SN wskazał, że art. 32 ust. 6 ustawy podatkowej stanowi, że zakład 

pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika 
z pracy wykonywanej poza terytorium Polski, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą 
podlegać opodatkowaniu poza terytorium naszego kraju. Skoro zaś pracownicy przebywają 
poza terytorium Polski ponad 183 dni, to należy uznać, że dochód uzyskany za pracę pracowni-
ków oddelegowanych do USA jest poza zasięgiem polskiego fiskusa.

Jeśli nie ma dochodu opodatkowanego w Polsce, to nie pobiera się zaliczek, ponieważ Ich 
w ogóle nie ma. W tej sytuacji nie można obliczać i odprowadzać składki zdrowotnej.

Wnioski dla pracodawcy
Utrata przez pracownika statusu tzw. rezydenta podatkowego (po upływie określonego 

w ustawie podatkowej terminu – 183 dni) powoduje swego rodzaju „przesunięcie” dochodu do 
opodatkowania poza Polskę. W takim przypadku polski pracodawca nie może odprowadzać 
zaliczek podatkowych i tym samym nie ma podstaw do obliczania i odprowadzania składki zdro-
wotnej. Zatem powinna ona być – jeżeli pracownik jest uznany za ubezpieczonego w Polsce 
– zredukowana do kwoty 0 zł. 

Należy jednak pamiętać, że przepisy umów międzynarodowych mogą w tej kwestii stanowić ina-
czej. Przykładem mogą tu być przepisy unijne, do których powyższe zasady nie mogą być zasto-
sowane. Zasady te dotyczą zatrudnionych delegowanych do pracy w państwach spoza UE i EOG.

Michał Culepa –  prawnik, specjalista ds. zatrudnienia, szkoleniowiec, autor wielu pub-
likacji z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń

Bezpłatnie na 30 dni! – www.inforfk.pl



MONITOR PPiU nr 21(237) 1 listopada 2013 r.MONITOR PPiU nr 21(237) 1 listopada 2013 r.

III. TEMAT NUMERU22

>> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działalność socjalna, pracownik, umowa zlecenia 

1.  Święta w firmie – jak rozliczyć obdarowanych 
pracowników i osoby wykonujące umowy 
cywilnoprawne

Przekazanie prezentów świątecznych pracownikom i zleceniobiorcom 
może odbywać się zarówno ze środków zfśs, jak i obrotowych. Bez wzglę-
du na źródło finansowania tych świadczeń płatnik powinien ustalić, czy 
odbiorca świadczenia uzyskał przychód, a jeśli tak, to w jakiej wysokości 
oraz czy przekazane świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego 
i ze składek ZUS. 

Pracodawca może obdarować zatrudnione osoby zarówno gotówką, jak i przekazać 
im świadczenia niepieniężne. Zatrudniony może też współfinansować koszt świątecznych 
prezentów. 

Świadczenia z funduszu socjalnego 
Pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, najczęściej z jego 

środków finansują prezenty świąteczne dla zatrudnionych osób. Zasoby finansowe fundu-
szu powinny być jednak wydatkowane i przeznaczane zgodnie z postanowieniami regu-

laminu funduszu, który jednocześnie musi być zgodny 
z ustawą o zfśs. Środki funduszu pracodawca przeka-
zuje przeważnie m.in. na zapomogi, zakup bonów towa-
rowych, paczek ze słodyczami lub z artykułami spożyw-

czymi czy karty przedpłacone. Zasadniczo ze środków funduszu można sfinansować każdy 
rodzaj wsparcia zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego, którego wartość można zróżnico-
wać wykorzystując kryteria socjalne (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Oznacza to, że środki zfśs 
powinny być kierowane przede wszystkim do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytu-
acji życiowej, materialnej i rodzinnej. Przyznając świadczenia ulgowe konieczne jest zatem 
każdorazowe rozpatrywanie sytuacji np. pracownika i jego rodziny. Nie wolno kierować się 
zasadą „wszystkim po równo”. Przykładowo, na wyższe świadczenia może liczyć pracow-
nik, który ma wielodzietną rodzinę lub którego dochód przypadający na członka rodziny jest 
niższy niż pozostałych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. 

W sferze działalności socjalnej mieści się również finansowanie świadczeń i usług nieul-
gowych, do których nie ma potrzeby stosowania kryteriów socjalnych. Tym samym wszystkie 
osoby uprawnione do korzystania z funduszu mają do nich dostęp na równych prawach i nie 
muszą składać indywidualnych wniosków, aby otrzymać wsparcie (wyrok Sądu Najwyższego 
z 23 października 2008 r., II PK 74/08, OSNP 2010/7–8/88). Działalność socjalna nie ograni-
cza się zatem wyłącznie do ulgowych usług i świadczeń (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs). Wśród 
nieulgowych świadczeń, które spełniają przesłanki działalności rekreacyjno-wypoczynkowej, 

Posłuchaj audiokomentarza „Wszystko 
o tworzeniu zfśs”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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III. TEMAT NUMERU 23

należy wymienić np. pikniki i wycieczki zakładowe, spotkania okolicznościowe. Szczególnie 
spotkania opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia czy noworoczne można zaliczyć do 
takich, przy których trudno stosować jakiekolwiek kryteria socjalne. Do spotkania wigilij-
nego są bowiem zapraszani wszyscy pracownicy, bez rozpatrywania statusu materialnego 
każdego z jego uczestników. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację nr 48 z 15 grudnia 2011 r. 
dotyczącą problemów interpretacyjnych ustawy o zfśs, stwierdził, że: 

(...) działalność socjalna finansowana z zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych obejmuje usługi i świadczenia wymienione w art. 2 pkt 1 ustawy z 4 mar-
ca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Analiza przepisów 

ustawy o zfśs, w szczególności art. 8 nakazującego uwzględnianie w regulaminie zfśs wy-
łącznie socjalnych kryteriów przy stanowieniu zakładowych zasad przyznawania ulgowych 
usług i świadczeń socjalnych, wskazuje, iż we wszystkich przypadkach użycia środków 
funduszu na dofinansowanie konkretnej usługi lub świadczenia (ulgowe usługi i świadczenia) 
stosuje się kryteria socjalne. Skutkuje to koniecznością różnicowania wysokości dopłat 
z funduszu. Natomiast przepisy ww. ustawy nie wymagają stosowania kryteriów socjalnych 
w odniesieniu do nieulgowych usług i świadczeń, za które osoby korzystające pokrywają 
całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę z funduszu w ramach działalności socjalnej 
(art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zfśs). (...) 

Takie stanowisko w zakresie świadczeń nieulgowych jest jednak wątpliwe. Działalność 
socjalna zdefiniowana w art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs nie obejmuje wyłącznie usług i świadczeń 
ulgowych, a tylko do nich należy stosować kryteria socjalne. W regulaminie funduszu okre-
śla się zarówno zakres ulgowych świadczeń (usług), co do których obowiązują przesłan-
ki socjalno-bytowe, jak i zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele 
i rodzaje działalności socjalnej, czyli w tym także na działalność polegającą na świadcze-
niu usług nieulgowych (art. 8 ust. 2 ustawy 
o zfśs). Gdyby zatem uznać, że usługi nieul-
gowe muszą być pokrywane w całości przez 
osobę uprawnioną, np. pracownika, to nie 
może być mowy o powstaniu przychodu po 
jego stronie. W konsekwencji bowiem sam 
sfinansowałby dane świadczenie, niczego 
nie zyskując od pracodawcy. Nie ma wówczas potrzeby rozpatrywać kwestii opodatkowa-
nia czy oskładkowania takich świadczeń. 

Obie kategorie udzielanych świadczeń (usług), tj. ulgowe – udzielane z zastosowaniem 
kryteriów socjalnych oraz nieulgowe – skierowane w tej samej wartości do wszystkich osób, 
powinny być zapisane w regulaminie funduszu socjalnego. Mimo że takie postanowienia re-
gulaminu powinny być uznawane jako zgodne z ustawą o zfśs, to nadal trudno rozstrzyg-
nąć, jak w razie kontroli takie działania potraktuje np. ZUS i czy nie zobowiąże pracodawcy 
do oskładkowania świadczeń, które zostały przyznane bez stosowania kryterium socjalne-
go. Coraz częściej bowiem decyzje ZUS nakazują zapłatę zaległych składek od świadczeń 

UWAGA!
Przyznawanie nieulgowych świadczeń z zfśs, tj. bez 
różnicowania sytuacji życiowej osób uprawnionych, 
może być zakwestionowane przez ZUS.
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pochodzących z zfśs przyznanych uprawnionym w równej wartości, bez analizy ich sytua-
cji życiowej. 

Należy zatem bardzo ostrożnie tworzyć listę nieulgowych usług i świadczeń. W sporach 
między płatnikiem a organem podatkowym czy ZUS powołany wyrok Sądu Najwyższego 
może nie być wystarczający. Wyrok zapada bowiem w indywidualnej sprawie i nie stanowi 
wykładni prawa, która może uchronić innego pracodawcę przed niekorzystną decyzją organu 
kontrolującego. Należy zatem przyjąć, że np. spotkania opłatkowe o charakterze wyłącznie 
integracyjnym, organizowane w siedzibie firmy dla pracowników i zleceniobiorców, najlepiej 
finansować z innych źródeł niż zfśs. Gdyby jednak środki funduszu miały być wykorzystane 
na ten cel, zalecane jest, aby przynajmniej część uczestników partycypowała w kosztach 
spotkania. W razie kontroli ZUS takie postępowanie może uchronić pracodawcę przed ne-
gatywnymi konsekwencjami sposobu przyznawania świadczeń z zfśs.

 
Zasady przyznawania świadczeń z zfśs 

Kategoria 
świadczenia 

(usługi)

Stosowanie 
kryteriów 

socjalnych

Forma usługi 
(świadczenia)

Osoby uprawnione
Podstawa 
przyznania

ulgowe tak zapomogi pienięż-
ne, bony towarowe, 
kupony, karty przed-
płacone, paczki żyw-
nościowe, bilety do 
kina, teatru, galerii, 
na koncert np. ko-
lęd czy noworoczny, 
karnety do ośrod-
ka sportowo-wypo-
czynkowego 

pracownicy i człon-
kowie ich rodzin, 
byli pracownicy – 
emeryci lub ren-
ciści i ich rodziny, 
inne osoby wskaza-
ne w regulaminie do 
korzystania z zfśs, 
np. zleceniobior-
cy, menedżerowie, 
członkowie zarządu, 
dzieci zmarłych pra-
cowników 

regulamin zfśs oraz 
wniosek osoby za-
interesowanej wraz 
z dokumentami po-
twierdzającymi sy-
tuację materialną, 
rodzinną i życiową, 
np. PIT roczny, dane 
członków rodziny 
i ich zarobki 

nieulgowe nie wycieczki, spotka-
nia okolicznościo-
we, prezenty 

j.w. regulamin zfśs 

Świadczenia z innych funduszy oraz ze środków obrotowych 
Pracodawcy, którzy nie posiadają zfśs lub nie chcą stosować kryteriów socjalnych 

przy przekazywaniu świadczeń na święta, mogą wygospodarować na ten cel środki bie-
żące. Wówczas mają pełną dowolność przy udzielaniu świadczeń i wyborze ich rodzaju. 
Pracodawca może zatem np. wypłacić premie świąteczne obok wynagrodzeń, rozdać bony 
o jednakowej wartości czy wręczyć pracownikom drobne upominki. Może również zorgani-
zować przyjęcie wigilijne. Bez znaczenia jest, czy zrobi to we własnym zakresie, czy wynaj-
mie zewnętrzną firmę cateringową albo zaprosi pracowników i innych gości do podmiotu 
specjalizującego się w tego rodzaju usługach. 
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Zdarza się, że firmy nie tworzą zfśs na podstawie ustawy o zfśs, ale posiadają swój 
własny fundusz socjalno-bytowy powołany na mocy wewnętrznych przepisów, np. ukła-
du zbiorowego pracy. Taki fundusz funkcjonuje wówczas według zasad ustalonych przez 
pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi, jeśli takie działają w zakładzie. 
Związki zawodowe mogą wydzielić także część swoich funduszy na pomoc świąteczną 
dla swoich członków. 

Prezenty dla zleceniobiorców (wykonawców) 
Jeżeli obdarowanym jest zleceniobiorca czy wykonawca umowy o dzieło, to taka oso-

ba również osiąga przychód, ale ze źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście 
(art. 13 pkt 8 updof). Nie można bowiem ograniczać pojęcia 
przychodu z tego źródła tylko do wynagrodzenia. Dlatego 
do przychodów z działalności wykonywanej osobiście za-
licza się zarówno wynagrodzenie, jak i inne świadczenia 
przekazane w związku z łączącym strony stosunkiem cywilnoprawnym. W odniesieniu do 
zleceniobiorców (wykonawców dzieła) nie przewidziano żadnego zwolnienia z podatku do-
chodowego, nawet jeśli świadczenie pochodzi z zfśs. Pełną wartość świadczenia należy 
zsumować z pozostałym przychodem z tytułu wykonywania zlecenia (dzieła) i od dochodu 
pobrać podatek. 

PRZYKŁAD 
Adam P. pracuje na kontrakcie menedżerskim zawartym w formie umowy zlecenia. 
Z kontraktu otrzymuje 12 000 zł miesięcznie. Podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalno-rentowym oraz zdrowotnemu i dobrowolnie chorobowemu. W październiku 
2013 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Załóżmy, 
że w grudniu otrzyma kartę upominkową pre-paid z limitem 5000 zł, sfinansowaną ze 
środków obrotowych firmy. 
Jego przychód należy rozliczyć następująco: 
 ■ ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej i jej wysokość: 
12 000 zł + 5000 zł = 17 000 zł, 
17 000 zł x 2,45% = 416,50 zł, 
 ■ ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej: 17 000 zł – 416,50 zł = 16 583,50 zł, 
 ■ ustalić wysokość składki zdrowotnej: 
– do przekazania do ZUS: 16 583,50 zł x 9% = 1492,52 zł, 
– do odliczenia od podatku: 16 583,50 zł x 7,75% = 1285,22 zł, 
 ■ ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów: 111,25 zł,
 ■ ustalić podstawę opodatkowania: 17 000 zł – 416,50 zł – 111,25 zł = 16 472,25 zł, po 
zaokrągleniu 16 472 zł, 
 ■ ustalić wysokość zaliczki na podatek: 16 472 zł x 18% – 1285,22 zł = 1679,74 zł, po 
zaokrągleniu 1680 zł, 
 ■ ustalić wysokość kwoty do wypłaty: 12 000 zł – 416,50 zł – 1492,52 zł – 1680 zł = 
= 8410,98 zł. 

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

Byli pracownicy – emeryci (renciści), którzy zostali włączeni do kręgu osób objętych 
opieką byłego pracodawcy i otrzymali świąteczne podarunki, uzyskują przychód, przy czym 
jest on zwolniony z opodatkowania do rocznej kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof). 
Zwolnienie to dotyczy różnego rodzaju świadczeń. Po przekroczeniu rocznego limitu, od 
nadwyżki pracodawca ma obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Jest 
on naliczany bezpośrednio od przychodu, bez stosowania kosztów uzyskania przychodów. 
Przychodu opodatkowanego podatkiem ryczałtowym nie należy łączyć z pozostałymi przy-
chodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Należy pa-
miętać, że jeżeli przedmiotem świadczenia na rzecz emeryta (rencisty) nie są pieniądze, to 
podatnik jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku 
przed udostępnieniem świadczenia (art. 41 ust. 7 updof). 

PRZYKŁAD 
Były pracownik gazowni Kazimierz J. jest obecnie rencistą. Przed świętami otrzymał od 
byłego pracodawcy zapomogę pieniężną w kwocie 500 zł. W lipcu 2013 r. otrzymał do-
finansowanie do pobytu w sanatorium w wysokości 2000 zł. Łączna wartość świadczeń 
przekroczyła roczny limit o 220 zł (2500 zł – 2280 zł). Od nadwyżki pracodawca musi na-
liczyć podatek zryczałtowany w kwocie 22 zł (220 zł x 10%). Kazimierzowi J. wypłacono 
zapomogę w wysokości 478 zł (pomniejszonej o pobrany podatek ryczałtowy). 

Udział w świątecznym spotkaniu 
Pracownicy lub osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, uczestniczą-

ce w świątecznym przyjęciu zorganizowanym przez pracodawcę, osiągają przychód bez 
względu na to, czy pracodawca skalkulował koszt na osobę, czy płatność przypadła ry-

czałtowo, niezależnie od liczby osób. Opłata zryczałtowana nie 
stanowi przeszkody w rozpoznaniu przychodu. Tak wynika z in-
terpretacji organów skarbowych. Przykładowo, Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 24 stycznia 2012 r. 

(sygn. IBPBII/1/415–907/11/HK) stwierdził, że przykładem nieodpłatnego (częściowo odpłat-
nego) świadczenia jest uczestnictwo w imprezie okolicznościowej, jaką jest wigilia pracow-
ników. Firma zamierzała zlecić przygotowanie poczęstunku zewnętrznej firmie cateringowej, 
w formie szwedzkiego stołu, na terenie zakładu pracy bądź w restauracji. Za wykonaną usługę 
na podstawie faktury miała zapłacić w całości ze środków obrotowych. Koszt przygotowania 
wszystkich posiłków został ustalony jako jedna zryczałtowana kwota. Udział pracowników był 
dobrowolny, ale zaproszeni byli wszyscy, tzn. powiadomieni o spotkaniu. Organ podatkowy 
wyjaśnił, że pracodawca powinien doliczyć wartość otrzymanego świadczenia do globalnej 
kwoty przychodu i opodatkować dochód z tego tytułu według ogólnych zasad (określonych 
w art. 32 updof). Przychód powstaje bowiem w momencie otrzymania nieodpłatnego świad-
czenia, przy czym „otrzymanie” oznacza „dostać coś w darze”, „dostać coś, co się należy, na 
co się zasługuje lub do czego się dąży” (Słownik Języka Polskiego, PWN). Dlatego pracownik 

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”
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otrzyma nieodpłatne świadczenie o określonej wartości w związku z przyjściem na spotkanie 
wigilijne bez względu na to, czy następnie będzie konsumował posiłki oraz napoje i ewen-
tualnie w jakim stopniu. Nieodpłatnym świadczeniem nie są bowiem poszczególne atrakcje 
dostępne w ramach danej imprezy (jak posiłki czy napoje), ale bezpłatny udział w zorganizo-
wanej imprezie. Otrzymanie a skonsumowanie to odrębne pojęcia. Aby coś skonsumować 
(„zjeść”, „wykorzystać”, „zrobić z czegoś użytek”), trzeba najpierw to otrzymać. Organ pod-
sumował, że pracodawca powinien ustalić wartość świadczenia, jaka podlega doliczeniu do 
przychodu danego pracownika, dzieląc łączną kwotę wynikającą z faktury za zorganizowa-
nie imprezy okolicznościowej przez liczbę osób zaproszonych, np. biorących w niej udział, 
a następnie tak ustaloną cenę jednostkową przypisać osobom uczestniczącym w tej impre-
zie. Pracodawca powinien więc zadbać o sporządzenie listy osób, które faktycznie przybyły 
na spotkanie, i w ten sposób ustalić wysokość przychodu przy-
padającą na każdą osobę. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z 15 mar-
ca 2013 r. (sygn. ILPB1/415–1178/12–4/AP) wyjaśnił, że:

(…) w przypadku organizowania przez pracodawcę imprez o charakterze integra-
cyjnym, o powstaniu przychodu po stronie pracownika przesądza fakt uczestnictwa 
przez uprawnione osoby w takiej imprezie, a nie samo otrzymanie przez te osoby 

zaproszenia na imprezę. (…)

Choć takie szacowanie przychodu (hipotetycznego) na podstawie metod matematycz-
nych, a więc w sytuacji, gdy nie jest możliwe przypisanie danej osobie realnego przysporze-
nia, nie jest zgodne z prawem podatkowym (przychodem jest bowiem wartość świadczenia 
otrzymanego w naturze lub nieodpłatnego), to jednak ugrunto-
wało się ono zarówno w interpretacjach organów podatkowych, 
jak i ministerstwa finansów. Orzecznictwo w tym zakresie też nie 
jest jednolite, nie jest więc brane pod uwagę przez fiskusa. Coraz 
częściej zapadają jednak orzeczenia korzystne dla podatników. Przykładowo, Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 17 maja 2013 r. (II FSK 1812/11) wyjaśnił, że:

(…) o „wartości” otrzymanych świadczeń (zarówno w „naturze”, jak też „innych 
nieodpłatnych” świadczeń) możemy mówić tylko wówczas, gdy świadczenia dla 
każdego danego pracownika będą mogły być wyrażone w pieniądzu lub innym 

środku płatniczym. Z kolei ten zabieg musi wiązać z jednoznacznym przypisaniem określonej 
ilości (np. wagi, objętości, sztuk) poczęstunku ze szwedzkiego stołu dla każdego danego 
pracownika. Jeśli zatem na takim spotkaniu nie podaje się dań w sposób wyodrębniony dla 
każdej osoby (pracownika), to wówczas wykluczona zostaje możliwość obliczenia wartości 
świadczenia (posiłku) i jego przypisania każdemu uczestniczącemu w spotkaniu pracowni-
kowi. (…)

Podatek dochodowy od świątecznych podarunków 
Zasadniczo opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem zwolnio-

nych z podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”

Pełną treść orzeczenia 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Orzeczenia”
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zaniechano poboru podatku. U pracownika czy zleceniobiorcy przychód powstaje w każdym 
przypadku, w którym osoba ta uzyskuje realną korzyść. 

Do przychodów ze stosunku pracy pracownika zalicza się także wartość świadczeń po-
noszonych na rzecz członków jego rodziny. Gdyby bowiem nie łączący pracownika z praco-
dawcą stosunek pracy, to krewni pracownika nie otrzymaliby od jego pracodawcy żadnego 
wsparcia. Tym samym jego wartość, która ma swoje źródło w stosunku pracy, należy wliczyć 
do przychodu pracownika. Analogicznie w tym zakresie należy rozpatrywać sytuację osób 
wykonujących umowy cywilnoprawne. 

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych 
ustala się w zależności od tego, co jest przedmiotem świadczenia. Przykładowo, jeżeli są to 
usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej podmiotu dokonującego świadcze-
nia, wówczas jego wyceny należy dokonać na podstawie cen stosowanych wobec innych od-
biorców, a jeśli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – na podstawie cen ich zakupu. 

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłat-
ne, przychodem podatnika jest różnica mię-
dzy wartością tych świadczeń, ustaloną 
według określonych wyżej zasad wyceny, 
a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. 
Jest to zatem część świadczenia, którą sfi-
nansował pracodawca. 

Od podatku dochodowego jest zwolniona 
wartość otrzymywanych przez pracownika – w związku z finansowaniem działalności socjal-
nej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – rzeczowych 
świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinanso-
wanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy 
związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwo-
ty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). Skorzystanie z omawianego zwol-
nienia jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
 ■ świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, 
 ■ świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
 ■ źródłem finansowania świadczenia są w całości środki zfśs lub funduszy związków 

zawodowych, 
 ■ wartość przekazanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

Zwolnienie obejmuje zatem świadczenia pieniężne, np. premie 
czy karty upominkowe przedpłacone (pre-paid), które pracodaw-
cy, mając umowę z bankiem, przekazują pracownikom, a które są 

traktowane jak środek płatniczy i taką pełnią rolę (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 20 lutego 2012 r., sygn. ILPB2/415–1111/11–3/AJ), oraz rzeczowe, 
np. paczki, bilety do kina, na wystawy, spektakle, karnety do siłowni, na basen, nieodpłatne 

UWAGA!
Przekazując pracownikowi świadczenia częściowo 
odpłatne, przychodem tej osoby do celów podatko-
wych jest wysokość świadczenia, którą sfinansował 
pracodawca. 

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”
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(częściowo odpłatne) świadczenia w postaci np. imprezy o charakterze wypoczynkowo-re-
kreacyjnym, jak wigilia, mikołajki, a także wycieczki (interpretacje indywidualne: Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 29 sierpnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415–388/11–3/12-S/DS, Ministra 
Finansów z 30 maja 2012 r., sygn. DD3/033/38/ILG/11/PK-195) oraz Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 15 marca 2013 r., sygn. ILPB1/415–1178/12–4/AP). 

Kolejną przesłanką zwolnienia z podatku jest przekazywanie pracownikom ulgowych 
świadczeń związanych z finansowaniem działalności socjalnej, zgodnie z regulaminem oraz 
ustawą o zfśs. Chodzi o świadczenia uzależnione od kryteriów socjalnych, a więc zróżnico-
wane wartościowo. Świadczenia nieulgowe, które przewiduje regulamin funduszu, powin-
ny kwalifikować się do zwolnienia z podatku, jeśli stanowią przychód pracownika i zostały 
spełnione wszystkie pozostałe warunki przyznawania tych świadczeń wynikające z regula-
minu funduszu. 

Dla pewności pracodawca może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie indywi-
dualnej interpretacji w swojej sprawie. Wobec wciąż niejednolitej linii orzeczniczej, która mo-
głaby potwierdzić możliwość udzielania nieulgowych świadczeń z zfśs, trudno jednoznacznie 
stwierdzić, jakie w tej sprawie jest stanowisko organów skarbowych. 

Limit zwolnienia z podatku jest jeden i wynosi 380 zł. Dotyczy on wszystkich świadczeń 
wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych nieza-
leżnie od tego, u ilu pracodawców dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów upraw-
nionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z tych funduszy. 
Oznacza to, że wszystkie świadczenia uzyskane w roku podatkowym z zfśs lub od związków 
zawodowych należy zsumować i sprawdzić, czy nie został przekroczony próg zwolnienia. 
Jeśli został przekroczony, to od przychodu ponad kwotę limitu (ponad 380 zł) pracodawca 
musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. 

Sprawdzanie wartości świadczeń nie jest skomplikowane przy stosunku pracy z jednym 
pracodawcą. Jeżeli pracownik pozostaje w stosunku pracy z wieloma pracodawcami i od każ-
dego z nich otrzymuje pomoc socjalną, musi 
samodzielnie monitorować roczny limit otrzy-
manych świadczeń i nadwyżkę opodatkować 
w zeznaniu rocznym (interpretacja indywidu-
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 15 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB4/415–84/11–
–2/MP). Ustawodawca nie nałożył na podmiot 
(pracodawcę lub związek zawodowy) wypła-
cający świadczenia ze wskazanych funduszy obowiązku monitorowania, czy pracownik uzy-
skał w roku podatkowym od innego świadczeniodawcy kwotę świadczenia w wysokości prze-
kraczającej limit 380 zł. Brakuje też przepisu, który zobowiązywałby do złożenia pracodawcy 
oświadczenia przez pracownika, z którego wynikałoby, że wykorzystał kwotę limitowanego 
zwolnienia. Tym samym podmiot wypłacający świadczenie jest zobowiązany je opodatkować 
jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych świadczeń przekroczy limit 380 zł. 

Jeżeli świadczenie przekazuje związek zawodowy, nie pełni on funkcji płatnika i nie ma 
obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. U członka związku, który 

UWAGA!
Pracodawca nie ma obowiązku kontrolowania wy-
sokości świadczeń uzyskanych przez pracownika 
od innych podmiotów z zfśs lub funduszu związków 
zawodowych. 
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otrzymuje świadczenia od związku zawodowego, powstaje przychód z innych źródeł (art. 20 
ust. 1 updof). Związek będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania swoim członkom 
oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C, w której wykaże podlegającą 
opodatkowaniu wartość przekazanych świadczeń, tj. w sytuacji, gdy suma świadczeń prze-

kazanych przez związek przekroczy limit 380 zł. 
Świadczenia sfinansowane w całości ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub fun-
duszy związków zawodowych są zwolnione z podatku, 
jeżeli pracodawca w całości sfinansuje dane świadcze-

nie z funduszu albo częściowo z funduszu, a pozostałą część pokryje pracownik. Chodzi bo-
wiem o współfinansowanie świadczenia – przez pracodawcę z zfśs i przez pracownika z jego 
środków. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy pracodawca zakupi świadczenie 
czy usługę wykorzystując różne źródła, np. zarówno zfśs, jak i środki obrotowe. Wówczas 
taki sposób poniesienia kosztu uniemożliwia zastosowanie zwolnienia z podatku. Cała war-
tość świadczenia podlega wtedy opodatkowaniu. 

W przypadku sfinansowania świadczeń świątecznych ze środków obrotowych lub innych 
funduszy niż zfśs albo niezastosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych przy przyzna-
waniu świadczeń ulgowych z zfśs, pełna ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy pod-
legający opodatkowaniu. Takie świadczenia trzeba zatem doliczyć do pozostałych przychodów 
osiągniętych przez pracownika w danym miesiącu i pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych. 
Podobnie należy obliczyć zaliczkę podatkową od kwoty przewyższającej limit 380 zł. 

Opodatkowaniu w pełnej wysokości, bez żadnych preferencji, podlega wartość bonów, 
talonów bez względu na źródło ich finansowania (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). 

Składki ZUS od świątecznych podarunków 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowi przychód 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pra-
cowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wyłączone z pod-
stawy wymiaru składek ZUS są m.in. świadczenia: 
 ■ finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego fun-

duszu świadczeń socjalnych, 
 ■ wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbioro-

wego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej 
w art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe). 

Składek nie nalicza się zatem od świadczeń, które zostały zakupione ze środków zfśs, bez 
względu na ich rodzaj czy wartość i rozdysponowanie zgodnie z przepisami ustawy o zfśs. 
Nie ma w tym zakresie żadnych limitów, liczy się tylko źródło finansowania i prawidłowe prze-
kazanie świadczeń, np. upominków świątecznych. 

Posłuchaj audiokomentarza „Opodatkowanie 
i oskładkowanie świadczeń z zfśs”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133): 
(...) podstawowa zasada dysponowania środkami funduszu została określona w art. 8 
ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zasada ta stanowi, że 
przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinny być uzależ-

nione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym 
zakresie wyjątków. Nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może 
zmienić tej zasady. Stąd świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem owej zasady 
podstawowej nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, 
to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń 
społecznych. Innymi słowy, pomoc z funduszu może być dokonywana jedynie wówczas, gdy 
uzależnia się jej przyznawanie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. (...) 

Rozstrzygnięcie to dotyczyło bonów to-
warowych o jednakowej wartości, które pra-
codawca rozdawał pracownikom bez anali-
zy ich sytuacji majątkowej. Jeśli pracodawca 
sfinansuje świadczenia nie tylko ze środków 
zfśs, ale również z obrotowych, to zwolniona 
ze składek będzie ta część świadczenia, któ-
ra została pokryta z funduszu. 

Natomiast świadczenia sfinansowane pracownikom ze środków obrotowych, stanowiące 
ich przychód ze stosunku pracy, powinny zostać uwzględnione w podstawie wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Zwolnienie ze składek świadczeń socjalnych stosuje się nie tylko do pracowników, ale 
również do zleceniobiorców. Warunkiem jest, aby: 
 ■ świadczenia były należne zleceniobiorcom na podstawie regulaminu zfśs lub aby układ 

zbiorowy pracy, na podstawie którego funkcjonuje fundusz socjalny, przewidywał, że 
świadczenia z tego funduszu przysługują również tym osobom oraz 
 ■ zostały spełnione warunki określone ustawą o zfśs w zakresie przyznawania świadczeń 

z funduszu, w szczególności obowiązek uzależniania wysokości wsparcia od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 

Natomiast umowa o dzieło nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem składkowym, dlatego kwe-
stie zwolnień, zawarte w rozporządzeniu składkowym, w ogóle nie dotyczą wykonawców dzieła. 

Obowiązek składkowy nie powstaje również u: 
 ■ obdarowanych byłych pracowników – emerytów (rencistów), w związku z łączącym ich 

uprzednio z pracodawcą stosunkiem pracy, 
 ■ członków związku zawodowego, którzy otrzymali świadczenia socjalne od tej organizacji. 

PRZYKŁAD 
Przyjmijmy, że Marta C., pracownica szwalni, w grudniu 2013 r. otrzymała z zfśs paczki 
dla dzieci o wartości 300 zł i bon towarowy o wartości 400 zł, a ze środków obrotowych 

UWAGA!
Jeśli pracodawca sfinansuje świadczenia nie tylko 
ze środków zfśs, ale również z obrotowych, to zwol-
niona ze składek będzie ta część świadczenia, któ-
ra została pokryta z funduszu. 
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premię choinkową w wysokości 300 zł. Ponadto otrzymała bilet na koncert noworoczny do 
teatru o wartości 150 zł – sfinansowany w połowie przez nią i ze środków zfśs. W 2013 r. 
pracownica otrzymała z funduszu zapomogę pieniężną w wysokości 200 zł. Ma prawo do 
podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożyła PIT-2. Marta C. pracuje na akord. 
Załóżmy, że w grudniu 2013 r. zarobiła 2775,30 zł. Rozliczenie jej wynagrodzenia za ten 
miesiąc będzie następujące: 
 ■ ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokości: 

2775,30 zł (wynagrodzenie wynikające z akordu) + 300 zł (premia choinkowa) = 3075,30 zł, 
3075,30 zł x 13,71% = 421,62 zł (kwota składek finansowanych przez ubezpieczonego), 
 ■ ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej i jej wysokości: 
3075,30 zł – 421,62 zł = 2653,68 zł, 
do przekazania do ZUS: 2653,68 zł x 9% = 238,83 zł, 
do odliczenia od podatku: 2653,68 zł x 7,75% = 205,66 zł, 
 ■ ustalenie przychodu z zfśs do opodatkowania: 
300 zł (paczki dla dzieci) + 75 zł (bilet na koncert) + 200 zł (zapomoga z zfśs) – 380 zł 
(limit zwolnienia z podatku) = 195 zł, 
 ■ ustalenie łącznego przychodu do opodatkowania: 3075,30 zł + 400 zł (bon towarowy) +  
+ 195 zł = 3670,30 zł, 
 ■ ustalenie podstawy opodatkowania: 3670,30 zł – 421,62 zł – 111,25 zł = 3137,43 zł, a po 
zaokrągleniu 3137 zł, 
 ■ ustalenie podatku: (3137 zł x 18%) – 46,33 zł = 518,33 zł, 
 ■ ustalenie zaliczki na podatek: 518,33 zł – 205,66 zł = 312,67 zł, a po zaokrągleniu 313 zł
 ■ ustalenie wynagrodzenia do wypłaty: 3075,30 zł – 421,62 zł – 238,83 zł – 313 zł = 2101,85 zł. 

e838945b-c8a5-4c77-b226-e1df1bed8fde

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 9, art. 11 ust. 1, ust. 2b, art. 12 ust. 1, ust. 3, art. 13 pkt 8, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 38, pkt 67, art. 30 ust. 1 

pkt 4, art. 32, art. 41 ust. 1, ust. 7, art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036
 ● § 1, § 2 ust. 1 pkt 19, pkt 20, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
 ● art. 2 pkt 1, pkt 5, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy 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
 ● art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 18 ust. 1, ust. 3, art. 19 ustawy 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
 ● art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

– j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983

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

CZYTAJ TAKŻE

„Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nie podjął decyzji w sprawie tworzenia 
zfśs” – MPPiU nr 5/2013; dostępny na www.mp.infor.pl
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>> choroba pracownika, badania profilaktyczne, choroba zakaźna

1.  Jak postępować z pracownikiem mającym 
objawy choroby, który nie przedstawia 
zwolnienia lekarskiego

Gdy pracownik pojawia się w pracy z objawami choroby, nie przedstawia-
jąc zwolnienia lekarskiego, pracodawca nie może zmusić go do pójścia 
do lekarza. Jeżeli jednak wykonywanie przez pracownika pracy zagraża 
zdrowiu jego lub innych osób, pracodawca może skierować go na bada-
nia okresowe, nawet gdy nie upłynął termin ich ważności. 

Co do zasady, chory pracownik nie powinien 
świadczyć pracy. Brakuje jednak przepisów okre-
ślających zasady postępowania pracodawcy, który 
na podstawie zaobserwowanych objawów podejrzewa u pracownika chorobę, podczas gdy 
pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego. Tymczasem choroba pracownika negatyw-
nie wpływa na jego wydajność i jakość pracy oraz może powodować zagrożenia zarówno 
dla pracownika, jak i innych osób, np. choroba zakaźna u pracownika stwarza zagrożenie, 
że zarażeniu ulegną pozostali pracownicy.

W takiej sytuacji najlepiej będzie, jeżeli pracownik, na prośbę pracodawcy, uda się do 
lekarza w celu kontroli stanu zdrowia. Często jednak, mimo zachęty ze strony pracodaw-
cy, pracownik odmawia udania się do lekarza. Powstaje wówczas pytanie, jakie pracodaw-
ca może podjąć dalsze działania, aby nie narażać pozostałych pracowników na zarażenie 
chorobą? 

Dopuszczalność ponowienia badania profilaktycznego 
Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości skierowania pracownika przez pracodaw-

cę do lekarza powszechnej opieki zdrowotnej. Pracodawca kieruje pracownika jednostron-
nie tylko na badania profilaktyczne do lekarza medycyny pracy oraz na badania sanitarno-
-epidemiologiczne (w przypadkach wskazanych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Dokumentem potwierdzającym właściwy stan zdrowia pracownika w rozumieniu Kodeksu 
pracy jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wstępnych, okre-
sowych lub kontrolnych badań profilaktycznych. Orzeczenie to jest aktualne do wskazanej 
w nim daty. W przepisach Kodeksu pracy przewidziano tylko jedną sytuację obligującą pra-
cownika do odbycia badań kontrolnych w innym terminie, tj. gdy pracownik pojawia się w pra-
cy po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. 

Dodatkową możliwość skierowania pracownika na badania profilaktyczne, mimo że nie 
upłynął termin ich ważności, przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2002 r. 
(I PK 44/02, OSNP 2004/12/209). W wyroku tym sąd stanął na stanowisku, że:

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik 
na zwolnieniu lekarskim” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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(…) aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 Kodeksu pracy jest 
orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma 
być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienio-

nym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które 
mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika. (…)

Zatem w pewnych sytuacjach – innych niż 
choroba trwająca powyżej 30 dni – pracodaw-
ca może przyspieszyć skierowanie pracowni-
ka na badanie okresowe. Sąd Najwyższy nie 
określił precyzyjnie, jakie okoliczności uważa 
za okoliczności uzasadniające konieczność 
ponowienia badania. Należy uznać, że taką 
okolicznością jest np. poważny uraz ciała 

u pracownika lub nietypowe, odbiegające od normy zachowania pracownika, które mogą 
wskazywać na powstanie u niego choroby psychicznej. 

PRZYKŁAD
U pracownika przez wiele lat nienagannie wykonującego swoją pracę w pewnym mo-
mencie pojawiły się napady niekontrolowanej agresji w stosunku do współpracowników. 
Ponadto pracownik zaczął przejawiać wyjątkowo duże przygnębienie, mieć duszności 
i stany lękowe. Koledzy pracownika zgłosili pracodawcy niepokój wynikający z zaistnia-
łej sytuacji. Pracodawca uznał, że w tej sytuacji orzeczenie wystawione na podstawie 
badania okresowego straciło aktualność i ponownie skierował pracownika na badanie 
profilaktyczne. Postępowanie pracodawcy należy uznać za prawidłowe.

Odsunięcie od pracy z uwagi na ochronę zdrowia i życia 
Konieczność reakcji ze strony pracodawcy na objawy choroby u pracownika można wywnio-

skować także z ogólnych przepisów bhp. Pozostawienie na stanowisku pracownika z wyraź-
nymi objawami choroby może bowiem stanowić zagrożenie zarówno dla tego pracownika, jak 
i dla pozostałych osób. Tymczasem obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy w spo-
sób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz reagowanie na potrzeby w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy). W tym 
zakresie ustawodawca nie określił wszystkich możliwych form działania pracodawcy – pozo-
stawiając to do jego decyzji. Należy uznać, że jedną z form koniecznego oddziaływania może 
być w niektórych sytuacjach odsunięcie od pracy pracownika z widocznymi objawami choroby.

PRZYKŁAD
Brygadzista zaobserwował, że operator koparki porusza się dość chwiejnym krokiem, 
wypowiada się nieskładnie, a kolegom skarżył się na ból głowy. Początkowo brygadzi-
sta miał podejrzenie, że pracownik jest nietrzeźwy. Jednak przeprowadzone na miejscu 
badanie alkomatem (za zgodą pracownika) wykazało, że nie spożywał alkoholu. Mimo 

UWAGA!
Pracodawca może skierować pracownika na profi-
laktyczne badania lekarskie nawet przed utratą ich 
ważności, jeżeli nastąpiło zdarzenie, które może 
wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.
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negatywnego wyniku badania zdecydowano, że pracownik zostaje odsunięty od pracy, 
gdyż jego zachowanie może stwarzać zagrożenie dla pozostałych pracowników, a także 
osób postronnych. Pracownika poproszono, aby niezwłocznie udał się do lekarza pierw-
szego kontaktu. Działania pracodawcy należy określić jako właściwe.

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy) jest 
poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-
skim.  Należy uznać, że w uzasadnionych przypadkach zalecenie tego typu może być wydane 
przez pracodawcę (uzasadnienie wyroku z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, OSNP 2001/20/619).

Postępowanie w przypadku groźnej choroby zakaźnej
Osoby chore na szczególnie groźne choroby zakaźne, zakażone tymi chorobami bądź 

będące ich nosicielami (dotyczy to chorób wymienionych w załączniku do ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, m.in. takich jak: gry-
pa, różyczka, gruźlica, dur brzuszny), mają obowiązek zaniechania wykonywania prac, 
przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaź-
nej na inne osoby. Pracodawca może więc taką osobę odsunąć od świadczenia pracy. 
Ponadto osoba podejrzana o ww. wymienione choroby ma obowiązek poddania się bada-
niom sanitarno-epidemiologicznym.

Obecnie nie ma przepisów określających wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje 
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, gdyż dotychczaso-
we rozporządzenie wykonawcze utraciło moc (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 lipca 
2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia 
zakażenia na inne osoby, Dz.U. Nr 133, poz. 939), a nowego nie wydano. W praktyce należy 
przyjąć, że poprawnym działaniem będzie kwalifikowanie prac wymienionych w nieaktualnym 
już rozporządzeniu jako prac objętych dodatkowymi wymaganiami sanitarnymi, w tym obo-
wiązkiem poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. 

W sytuacji gdy pracownik wykonuje jedną z wymienionych prac – mając objawy wska-
zujące na możliwość wystąpienia groźnej choroby zakaźnej – warto, aby pracodawca 
w pierwszej kolejności zachęcił pracownika do dobrowolnego udania się na badanie le-
karskie do lekarza powszechnej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny pracy. W razie 
odmowy pracownika, pracodawca może zgłosić zaistniały problem do państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego. Jeśli inspektor uzna to za konieczne, może, w drodze 
decyzji, nałożyć na daną osobę obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz naka-
zać jej wstrzymanie się od prac, przy których istnieje zagrożenie przeniesienia choroby 
zakaźnej na inne osoby.

Postępowanie przy dolegliwościach chorobowych o mniejszym 
nasileniu 
Największa wątpliwość powstaje, gdy u pracownika występują objawy chorób czy dole-

gliwości niebezpiecznych w mniejszym stopniu, jak np. przeziębienie, zatrucie pokarmowe 
czy lekki uraz kończyny. Pracodawcy nie jest łatwo ocenić, czy tego typu schorzenia lub 
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dolegliwości stwarzają istotne zagrożenia dla pracownika i innych osób, a więc czy występu-
je podstawa do odsunięcia pracownika od pracy lub uznania, że zachodzi przypadek utraty 
ważności orzeczenia wydanego po przeprowadzeniu badań profilaktycznych. W tej sytuacji 
dopuszczalne są działania polegające na przekonaniu pracownika co do konieczności uda-
nia się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. 

Brakuje przepisów określających zasady 
postępowania pracodawcy w przypadku, gdy 
pracownik odmówi udania się na wizytę do le-
karza. Należy przyjąć, że w tej sytuacji trze-
ba kierować się „zdrowym rozsądkiem”, w ra-
zie potrzeby zasięgając porady u pracownika 
służby bhp lub u lekarza sprawującego opie-

kę nad pracownikami. Jeśli ocena sytuacji wskazuje na to, że dolegliwości pracownika nie 
powodują istotnych zagrożeń dla pracownika i innych osób, można przyjąć, że po stronie 
pracodawcy nie ma konieczności podejmowania dalszych działań. 

Gdyby natomiast pracodawca ocenił, że pewne zagrożenie występuje (np. gdyby zaob-
serwował u pracownika objawy choroby wprawdzie stosunkowo niegroźnej – ale zaraźliwej, 
jak przeziębienie lub angina), dopuszczalne będzie odsunięcie pracownika od pracy w dro-
dze jednostronnej decyzji pracodawcy (zakomunikowanej ustnie lub pisemnie). Nie będzie 
natomiast w tym przypadku podstawy do tego, aby uznać orzeczenie lekarskie wydane na 
podstawie badań profilaktycznych za nieaktualne. 

ebccaa1c-b9d1-44bf-a0e4-bae7d24f2c5c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 207 § 1, § 2 pkt 1 i pkt 3, art. 211 pkt 5, art. 229 ustawy 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.1028 

 ● art. 5 ust. 1 pkt 1d, ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 1 i pkt 3, art. 33 oraz załącznik do ustawy z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 947

Jakub Ziarno –  prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa 
pracy, były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi 
własną firmę doradczą

CZYTAJ TAKŻE

„Pracodawca nie może wysłać chorego pracownika na badania lekarskie – odpowiedź GIP 
na pytanie naszej redakcji” – MPPiU nr 5/2011; dostępny na www.mp.infor.pl

UWAGA!
Pracodawca nie może skierować do lekarza pierw-
szego kontaktu pracownika, u którego podejrzewa 
przeziębienie, grypę lub tego typu chorobę.

>> rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienie dyscyplinarne, doręczanie pism

2.  Kiedy następuje zwolnienie dyscyplinarne, 
jeżeli pracownik nie odbiera korespondencji

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje w dniu, w którym 
pracownik otrzymał pismo rozwiązujące umowę o pracę w tym trybie. 
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Takie rozwiązanie jest skuteczne, nawet jeżeli pracownik odmówił przy-
jęcia pisma, ale miał możliwość zapoznania się z nim.

W przypadku terminu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia stosujemy posiłkowo prze-
pisy Kodeksu cywilnego, gdyż przepisy prawa pracy nie regulują tej kwestii. Oświadczenie 
woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki 
sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 Kodeksu cywilnego). Nie chodzi więc 
w tym przypadku o rzeczywiste zapoznanie się adresata ze skierowanym do niego oświad-
czeniem woli, jakim jest pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, lecz o to, czy miał 
on taką możliwość. W związku z tym nie ma znaczenia odmowa przyjęcia przez pracownika 
pisemnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ani niezgłoszenie się po odbiór 
przesyłki pocztowej zawierającej takie pismo.

Jeśli zatem pracodawca składa oświadczenie woli o rozwiązaniu mowy o pracę bez wy-
powiedzenia, decydująca jest data doręczenia pracownikowi pisma, a nie data jego sporzą-
dzenia czy nadania na poczcie. 

Warto jednak zawsze pamiętać, że ciężar udowodnienia danego zdarzenia spoczywa na 
osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego). Dlatego w ra-
zie sporu sądowego obowiązkiem pracodawcy będzie wykazanie, że oświadczenie woli 
w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało wysłane do pracownika 
i faktycznie zapoznał się on z jego treścią. 

Wysłanie pracownikowi pocztą pisma rozwiązującego umowę 
o pracę 
Jeśli pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypo-

wiedzenia, konieczne będzie dokonanie tego rozwiązania umowy w formie pisemnej. W przy-
padku gdy pracownik nie jest obecny w pracy, należy mu wysłać pismo rozwiązujące umo-
wę o pracę pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (do celów dowodowych), na adres 
domowy lub inny adres, pod którym pracownik zadeklarował swoją dostępność wypełniając 
kwestionariusz osobowy. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia listu zawierającego rozwiązanie 
umowy o pracę lub nie odbierze go z innych powodów, należy uznać, że po upływie 7 dni od 
drugiego awizowania nastąpiło skuteczne doręczenie (czyli z upływem dnia, w którym miał 
możliwość odbioru pisma pracodawcy na poczcie). Zatem z taką datą nastąpi rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 r. 
(I PK 37/05, OSNP 2006/17–18/263) orzekając, że:

(…) dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie praco-
dawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości 
zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego 

ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. (…)

PRZYKŁAD
Pracodawca wysłał pracownikowi pismo w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. 
Listonosz nie zastał pracownika w domu i 7 października br. wystawił pierwsze awizo. 



IV. PRAWO PRACY38

MONITOR PPiU nr 21(237) 1 listopada 2013 r.

Po 7 dniach, tj. 15 października br., ponowił próbę doręczenia listu, ale także nikogo nie 
zastał pod wskazanym adresem i ponownie zostawił awizo z 7-dniowym terminem na 
odebranie przesyłki. Termin ten upływa 22 października br. Jest to ostatni dzień, w któ-
rym pracownik miał możliwość odebrania przesyłki. Ten dzień pracodawca może także 
uznać jako dzień rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Doręczenie pisma o rozwiązaniu umowy innemu domownikowi 
W praktyce powstaje pytanie, czy pozostawienie listu zawierającego rozwiązanie z pra-

cownikiem  umowy bez wypowiedzenia  innemu domownikowi – np. matce pracownika, żo-
nie lub dziecku – należy uznać za skutecznie doręczone.

Takie działanie jest dopuszczalne, gdyż pracownik podając pracodawcy swój adres za-
mieszkania czy korespondencyjny oświadcza, że tam będzie odbierał pocztę i pod danym 
adresem można się z nim kontaktować. Wprawdzie przepisy prawa pracy nie przewidują in-
stytucji doręczenia zastępczego (taka instytucja jest przewidziana np. w przepisach Kodeksu 
postępowania administracyjnego), ale osoba poświadczająca swoim podpisem odebranie 
listu dla osoby trzeciej, w tym przypadku domownik, zobowiązuje się tym samym do prze-
kazania korespondencji adresatowi. 

Z drugiej jednak strony należy brać pod uwagę, że pracownik, za którego inny domow-
nik odebrał pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia, może twierdzić, że nie 
przekazano mu listu i nie mógł zapoznać się z jego treścią, co jest z kolei konieczne, aby 
doszło do rozwiązania stosunku pracy. Takie spory będzie musiał rozstrzygnąć sąd pracy.

Doręczenie pracownikowi wypowiedzenia po godzinach pracy 
do domu
Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i Kodeksu cywilnego nie przewidują, że oświadcze-

nie woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowie-
dzenia musi zostać pracownikowi doręczone 
wyłącznie w godzinach jego pracy. Nie ma 
zatem przeszkód prawnych, aby pismo pra-
codawcy w tej sprawie zostało dostarczone 
pracownikowi bezpośrednio do domu lub in-
nego miejsca, w którym będzie on mógł się 
zapoznać z jego treścią. 

W tym przypadku pozostanie tylko kwestia uzyskania przez pracodawcę potwierdzenia 
doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę, np. w postaci numerowanego nadania poczto-
wego lub oświadczenia świadków.

PRZYKŁAD
Pracownik od dłuższego czasu choruje. Wyczerpał już okres zasiłkowy i 3 miesiące 
świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik nie odbiera korespondencji od pracodawcy 
pod wskazanym adresem. Pracodawca dowiedział się, że pracownik aktualnie przebywa 
pod innym adresem niż podany w zakładzie pracy. W związku z tym 9 października br. 

UWAGA!
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
może zostać pracownikowi złożone poza jego go-
dzinami pracy. 
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polecił dwóm pracownikom kadr podjęcie osobistej próby doręczenia pisma w spra-
wie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu wyczerpania okresu 
zasiłkowego i pobierania przez 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik 
przebywał pod nowym adresem i wprawdzie nie potwierdził pisemnie, że przyjął pismo 
pracodawcy, to jednak pracownicy kadr sporządzili notatkę, że pracownik zapoznał się 
z tym oświadczeniem woli pracodawcy. W takim przypadku umowa o pracę rozwiązała 
się 9 października br. 

Zwolnienie z pracy przez telefon lub e-mail 
W praktyce często dochodzi do składania pracownikowi przez pracodawcę rozwiąza-

nia umowy o pracę bez wypowiedzenia w formie e-mailowej. Oświadczenie woli wyrażone 
w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka 
komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią 
(art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego). 

Wprawdzie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę złożone faksem, smsem, e-mailem 
lub w inny sposób w drodze elektronicznej 
narusza wymóg formy pisemnej, bo nie ma 
na nim podpisu, chyba że jest opatrzone bez-
piecznym certyfikowanym podpisem elektro-
nicznym (art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego), to 
w orzecznictwie ukształtowało się stanowi-
sko, że skutkuje zakończeniem stosunku 
pracy.

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego 
z 2 października 2002 r. (III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481), w której sąd stwierdził, że:

(…) doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadające-
go umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewi-
dzianego w art. 264 § 1 Kodeksu pracy, ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 Kodeksu 

pracy. (…)

Mimo że takie rozwiązanie umowy będzie skuteczne, to ze względu na niezachowanie 
formy pisemnej pracownik będzie mógł je zakwestionować przed sądem pracy. Sąd będzie 
mógł uznać takie rozwiązanie za bezzasadne i przywrócić pracownika do pracy lub przy-
znać mu odszkodowanie.

917d409c-b0d8-460f-9ac1-448c8080034d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 30 § 3, art. 52, art. 53, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

 ● art. 6, art. 60, art. 61, art. 78 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370

Małgorzata Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka wielu 
publikacji z tej tematyki

UWAGA!
Rozwiązanie umowy o pracę w innej formie niż pi-
semna jest skuteczne, ale może zostać zakwestio-
nowane przed sądem pracy jako niespełniające od-
powiedniej formy.
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>> urlop rodzicielski, urlop macierzyński, choroba pracownika

3.  Czy w razie choroby rodzica wykorzystującego 
urlop rodzicielski urlop ten może przejąć drugi 
rodzic

PROBLEM  Żona pracownika korzysta z urlopu rodzicielskiego. Zachorowała 
i co najmniej przez kilka tygodni nie będzie mogła opiekować się dzieckiem. 
Czy nasz pracownik może na ten czas przejąć urlop rodzicielski?

RADA  Nie. Choroba żony pracownika nie przerywa urlopu rodzicielskie-
go. Nie uzasadnia też przejęcia na jej czas urlopu rodzicielskiego przez ojca 
dziec ka. Państwa pracownik będzie mógł jednak skorzystać z urlopu rodzi-
cielskiego, jeżeli matka dziecka zostanie hospitalizowana. 

UZASADNIENIE  Choroba rodzica dziecka korzystającego z urlopu rodzicielskiego nie po-
woduje automatycznie, że w tym okresie drugi z rodziców ma możliwość wykorzystywania 
tego urlopu. Aby Państwa pracownik mógł przejąć urlop rodzicielski, matka dziecka musiała-

by przerwać urlop u swojego pracodawcy, a pracownik 
jednocześnie złożyć wniosek o wykorzystanie kolejnej 
części tego urlopu. Taka możliwość dotyczy tylko sytu-
acji, w której matka dziecka, nie później niż 14 dni po 
porodzie, złożyła wniosek o udzielenie jej dodatkowe-

go urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach (art. 1793 Kodeksu 
pracy). Nie obejmuje natomiast przypadku wykorzystywania urlopu rodzicielskiego na pod-
stawie oddzielnego wniosku składanego o ten urlop na 14 dni przed rozpoczęciem tego ur-
lopu (art. 1821a § 4 Kodeksu pracy). Dodatkowym ograniczeniem przejęcia przez ojca dziec-
ka urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy matka dziecka z niego rezygnuje, są:
 ■  terminy złożenia wniosku o urlop rodzicielski oraz
 ■  minimalne części urlopu rodzicielskiego.

Pracownica składa bowiem 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 (art. 1793 § 2 Kodeksu pracy). W takim przypadku 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 całości urlopu rodzicielskiego, albo z części takiego urlopu. 

Przy kilkutygodniowej chorobie żony Państwa pracownika konieczność złożenia wniosków 
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem praktycznie wyklucza sens składania przez nią wniosku 
o rezygnację z urlopu rodzicielskiego. Dodatkowo trzeba pamiętać, że rezygnacja z urlopu 
rodzicielskiego przez matkę dziecka jest możliwa po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni 
urlopu rodzicielskiego. Tyle wynosi bowiem jego minimalna część. 

 Zobacz wideoszkolenie „Dodatkowy urlop 
macierzyński i urlop rodzicielski – zmiany”  
dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Pracodawca nie może przyjąć wniosku 
dotyczącego rezygnacji z urlopu rodziciel-
skiego, który skutkowałby skorzystaniem 
przez matkę dziecka np. tylko z 6 tygodni 
tego urlopu. Również Państwo nie mogliby 
uwzględnić wniosku pracownika o urlop ro-
dzicielski, gdy np. do końca pełnego wymiaru 
tego urlopu pozostałoby pracownikowi mniej niż 8 tygodni. 

PRZYKŁAD
Pracownica wykorzystała 20 tygodni z przysługujących jej 26 tygodni urlopu rodziciel-
skiego i zachorowała. Choroba uniemożliwia jej opiekę nad dzieckiem. W takim przy-
padku, jeżeli pracownica chciałaby zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, ojciec dzie-
cka nie może skorzystać z pozostałej części tego urlopu, ponieważ jest ona krótsza niż 
8 tygodni. 

Inaczej będzie w przypadku pobytu żony 
Państwa pracownika w szpitalu. Należy wów-
czas zastosować odpowiednio art. 180 § 61 
Kodeksu pracy, zgodnie z którym po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlo-
pu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko 
przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym 
pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia 
uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji urlop 
pracownicy przerywa się na okres korzystania z takiego urlopu przez pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko. 

W przypadku urlopu rodzicielskiego nie stosujemy jednak zasady obowiązku wykorzy-
stania co najmniej 8 tygodni tego urlopu do chwili przejęcia go przez drugiego rodzica. 
Wskazane 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, po których ojciec dziecka może przejąć wy-
korzystywanie urlopu macierzyńskiego, dotyczy okresu przypadającego bezpośrednio po 
porodzie. Jest to minimalny okres, który służy kobiecie nie tylko na opiekę nad dzieckiem, 
ale także na regenerację sił po porodzie. Podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego taka 
konieczność nie zachodzi. 

Aby ojciec mógł przejąć urlop rodzicielski w czasie pobytu matki dziecka w szpitalu, 
zarówno pracownica-matka, jak i pracownik-ojciec muszą złożyć u swoich pracodawców 
stosowne dokumenty związane ze zmianą rodzica, który będzie wykorzystywał ten urlop. 
Pracownica-matka składa wniosek w sprawie przerwania urlopu rodzicielskiego w związku 
z hospitalizacją, a pracownik-ojciec składa wniosek w sprawie udzielenia mu części urlopu 
rodzicielskiego. W tym przypadku nie obowiązuje zasada wykorzystywaniu urlopu rodziciel-
skiego w minimum 8 tygodniowych częściach. Przy hospitalizacji matki dziecka dotychczas 
korzystającej z tego urlopu nie następuje bowiem wykorzystywanie kolejnej części urlopu 
przez ojca dziecka, ale przejęcie przez niego tego urlopu na czas pobytu matki w szpitalu. 

UWAGA!
Matka dziecka może zrezygnować z urlopu rodzi-
cielskiego po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni 
tego urlopu.

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie 
– zmiany od 17 czerwca 2013 r.” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Warunki przejęcia urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców

Okoliczności decydujące o przejęciu urlopu 
rodzicielskiego

Możliwość przejęcia urlopu rodzicielskiego 

Choroba w trakcie urlopu rodzicielskiego pracowni-
cy, która złożyła wniosek jednocześnie o dodatkowy 
urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Przejęcie urlopu jest możliwe w przypadku 
rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez pra-
cownicę 

Choroba pracownicy w czasie urlopu rodzicielskie-
go, wymagająca jej hospitalizacji

Ojciec dziecka może przejąć urlop rodziciel-
ski, jeżeli matka zrezygnuje z tego urlopu na 
czas pobytu w szpitalu 

Choroba pracownicy w trakcie urlopu rodzicielskie-
go, jeżeli pracownica wystąpiła oddzielnie o dodatko-
wy urlop macierzyński i następnie o urlop rodzicielski

Brak możliwości rezygnacji z urlopu rodziciel-
skiego, a tym samym przejęcia go przez ojca 
dziecka

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 1791, art. 1793, art. 180 § 61, art. 1821a ustawy 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.1028 
3da362fa-469c-43fa-a9f0-6a25a4e55b10

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

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownik, który zrezygnował z części urlopu rodzicielskiego, uzyska wyrównanie 
zasiłku” – MPPiU nr 15/16/2013; dostępny na www.mp.infor.pl

>> świadectwo pracy, śmierć pracownika

4.  Komu trzeba wydać świadectwo pracy 
w przypadku śmierci pracownika

PROBLEM  Zatrudniony u nas pracownik zmarł  30 września 2013 r.  Jak powinni-
śmy wypełnić świadectwo pracy zmarłego pracownika i komu należy je przekazać? 

RADA  W świadectwie pracy należy podać, że umowa o pracę wygasła z powo-
du śmierci pracownika. Pozostałe informacje podajemy w taki sam sposób, 
jak w przypadku zwykłego rozwiązania umowy o pracę. Świadectwo pracy 
trzeba wydać członkom rodziny lub innym spadkobiercom pracownika, jeżeli 
wystąpią do Państwa z wnioskiem w tej sprawie. 

UZASADNIENIE   Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy (art. 631 § 1 
Kodeksu pracy). W świadectwie pracy należy zamieścić datę zakończenia umowy o pracę, 
tj. 30 września 2013 r. Należy także podać odpowiedni zapis w ust. 3 lit. c świadectwa pracy, 
z jakiego powodu doszło do wygaśnięcia stosunku pracy.
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Przykład zapisu w świadectwie pracy wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci 
pracownika

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
 a) rozwiązania ...............................................................................................................................................

              (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
 b) .....................................................................................................................................................................

 (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

                             z powodu śmierci pracownika (art. 631 § 1 Kodeksu pracy)
c) wygaśnięcia ...............................................................................................................................................

 (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

W pozostałym zakresie świadectwo pracy wypełnia się tak, jak w przypadku zwykłego roz-
wiązania stosunku pracy. Wypełnione świadectwo należy włączyć do części C akt osobowych 
zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny 
zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. 

Należy zwrócić uwagę, że w przepisach nie ma określonej definicji rodziny. Należy się więc 
posłużyć w tym przypadku orzecznictwem Sądu Najwyższego. W wyroku z 13 kwietnia 2005 r. 
(IV CK 648/04, OSNC 2006/3/54) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

(…) można przyjąć, że w przeważającej większości akty prawne zaliczają do rodziny 
małżonków ich dzieci wspólne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, 
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci znajdujące się pod 

opieką (prawną), a niekiedy nawet dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie, jeśli 
rodzice nie żyją lub nie mogą zapewnić im utrzymania albo też zostali pozbawieni lub ogra-
niczeni we władzy rodzicielskiej. (…)

W innym wyroku, z 10 grudnia 1969 r. (III PRN 77/69, OSNCP 1970/9/160) Sąd Najwyższy 
jeszcze bardziej rozszerza krąg tych osób, uznając, że stosownie do okoliczności konkretnej 
sprawy, za najbliższego członka rodziny można uznać również macochę, zwłaszcza wtedy, gdy 
uzasadniają to pozytywnie oceniane w świetle zasad współżycia społecznego stosunki łączące 
macochę i pasierba. 

Należy pamiętać, że o wydanie świadectwa pracy zmarłego pracownika mogą zwrócić się 
też spadkobiercy, którzy nie zawsze są członkami rodziny. W takim przypadku spadkobierca 
powinien okazać prawomocne orzeczenie sądu, potwierdzające, że jest spadkobiercą. 

e10deef9-e2d8-4e5f-9b93-bc1d9b0929a5

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 631 § 1 ustawy 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.1028 

 ● § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świade-
ctwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 251, poz. 1509

Anna Kaczmarczyk –  specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się zawo-
dowo problematyką prawa pracy
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>> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informacja 

1.  Jak wypełnić informację INF-1 do PFRON 
według nowego formularza – instrukcja

Pracodawca, który jest zwolniony z wpłat na PFRON ze względu na osią-
ganie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co 
najmniej 6% (dotyczy to również zakładów pracy chronionej), składa do 
Funduszu m.in. miesięczną informację o zatrudnieniu, kształceniu lub 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1). Za okresy spra-
wozdawcze począwszy od września 2013 r. pracodawcy byli zobowiązani 
składać tę informację według nowego wzoru formularza. 

Informację INF-1 należy tworzyć i wysyłać w formie dokumentu elektronicznego przy wy-
korzystaniu systemu e-PFRON2, który został uruchomiony 7 października 2013 r. Poprzednio 
pracodawcy wysyłali ten dokument za pomocą systemu e-PFRON, uprzednio tworząc go 
w programie offline zainstalowanym w komputerze. Aktualnie wszystkie operacje związane 

z tworzeniem i wysyłaniem informacji należy 
wykonywać wyłącznie online. Natomiast pliki 
certyfikatu służące do podpisywania dekla-
racji i informacji nadal należy przechowywać 
w komputerze. 

Pracodawcy powinni składać INF-1 na no-
wym formularzu na bieżąco od września 2013 r. oraz w trybie korekty za okresy od paździer-
nika 2012 r. do sierpnia 2013 r. Za poprawne wypełnienie informacji odpowiada pracodawca. 

Podmiot zatrudniający, zobowiązany do przekazywania informacji miesięcznej, któ-
ry nie dopełni tego obowiązku, podlega karze grzywny do 500 zł. Za podanie w INF-1 
nieprawdziwych danych lub udzielenie nieprawdziwych informacji albo za odmowę ich 
udzielenia pracodawca może zostać ukarany grzywną do 5000 zł (art. 56a–56b ustawy 
o rehabilitacji).

Sposób wypełniania informacji INF-1

A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY 
W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewiden-
cyjnych należy dołączyć informację INF-Z.

Pozycja 1. Numer w rejestrze PFRON 
Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia informacji.
Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany również na wszelkiej korespondencji kierowa-
nej do Funduszu. 

Pozycja 2. NIP 
Należy wpisać (bez separatorów) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 

UWAGA!
Za nieprzekazanie INF-1 pracodawcy grozi grzyw-
na do 500 zł.
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Pozycja 3. REGON 
Należy wpisać nadany przez Główny Urząd Statystyczny numer identyfikacji statystycznej. W przy-
padku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON po dziewiątej cyfrze należy wpisać pięć zer. 

Pozycja 4. Pełna nazwa 
Należy podać w pełnym brzmieniu nazwę pracodawcy, zgodnie z wpisem do rejestru właściwego 
dla pracodawcy. Pozycja zawsze powinna być wypełniona. 

Pozycje od 5 do 10. Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta 
Należy wpisać odpowiednie dane. Pozycje zawsze powinny być wypełnione, z wyjątkiem tych, które 
nie występują w adresie pracodawcy. 

Pozycje od 11 do 13. Telefon, Faks, E-mail 
Należy wpisać odpowiednie dane teleadresowe pracodawcy. Podając numer telefonu i faksu należy 
wskazać numer kierunkowy.

B. DANE O INFORMACJI I PRAWNEJ PODSTAWIE ZWOLNIENIA Z WPŁAT

Pozycja 14. Okres sprawozdawczy 
Należy wpisać odpowiednio w polu 1 Miesiąc, a w polu 2 Rok, za który jest składana informacja. Po-
zycja zawsze powinna być wypełniona. 

Pozycja 15. Informacja 
Należy wybrać pole Zwykła, jeśli za wskazany w poz. 14 okres sprawozdawczy informacja jest spo-
rządzana po raz pierwszy. Informację zwykłą za wskazany okres sprawozdawczy składa się tylko raz. 
Należy wybrać pole Korygująca w przypadku składania za wskazany w poz. 14 okres sprawozdaw-
czy informacji z inną wartością w przynajmniej jednej z pozycji bloku B (poz. 16), C, D, niż wyka-
zano w informacji złożonej wcześniej. Dane zawarte w informacji korygującej zastępują wartości 
z poprzednio złożonej informacji dotyczącej danego okresu sprawozdawczego. Pozycja zawsze 
powinna być wypełniona. 
Wraz z informacją korygującą należy przesłać do PFRON pisemne uzasadnienie przyczyny korekty 
(art. 81 Ordynacji podatkowej) wraz z dokumentami na jej potwierdzenie. 
Jeżeli informacja była składana przez system e-PFRON, to aplikacja odrzuca dokument dotyczący 
danego okresu sprawozdawczego, jeżeli został podpisany tego samego dnia, co przesłany wcześ-
niej dokument tego samego rodzaju. W tym celu należy podpisać i złożyć kolejny dokument w dniu 
następnym.

Pozycja 16. Podstawa prawna zwolnienia z wpłat 
Należy wybrać jedno z pól, wskazując odpowiednią podstawę zwolnienia z wpłat na PFRON, tj.: art. 21 
ust. 2 ustawy, art. 21 ust. 2a ustawy, art. 21 ust. 2b ustawy albo art. 21 ust. 2e ustawy.
W polu 1 znak „X” wstawiają pracodawcy (zarówno zakłady pracy chronionej, jak i pracodawcy z ot-
wartego rynku pracy), którzy są zwolnieni z wpłat na PFRON z uwagi na osiąganie wskaźnika za-
trudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

C. DANE O ZATRUDNIENIU I KSZTAŁCENIU 
Dane wykazywane w bloku C zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku w dół – jeżeli trzecia licz-
ba po przecinku jest mniejsza niż 5, a w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedzia-
łu od 5 do 9. W bloku C.1. i C.3. należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach 
(w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O). 
W bloku C.2. należy podać w osobach przeciętne miesięczne stany wychowanków, uczniów, stu-
dentów i słuchaczy.
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C.1. PRACOWNICY 
Należy wykazać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia, ustalone na podstawie art. 2a (data wli-
czenia do stanu zatrudnienia osób bezrobotnych) i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy (ustalanie wskaźnika za-
trudnienia osób niepełnosprawnych).
Przy wyliczeniu zatrudnienia należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych 
w miesiącu, tzn. zsumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, 
świętami i dniami wolnymi od pracy – przyjmując dla tych dni stan z dnia poprzedniego – podzielo-
ny przez liczbę dni w miesiącu.
Zatrudnienie ogółem

E 17.
,        

O19.
,        

w tym osób niepełnosprawnych ogółem 
E 18.

,        
(E 18. = poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz. 25 + poz. 26)

O 20.
,        

(O 20. = poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32)

Pozycja E 21. (w etatach) i pozycja O 27. (w osobach) – należy wykazać osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności o następujących schorzeniach:
– choroba Parkinsona,
– stwardnienie rozsiane,
– paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
– znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
– głuchota i głuchoniemota,
– nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
– epilepsja,
– przewlekłe choroby psychiczne,
– upośledzenie umysłowe,
– miastenia,
– późne powikłania cukrzycy.

Pozycja E 22. (w etatach) i pozycja O 28. (w osobach) – należy wykazać pozostałe osoby ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności.

Pozycja E 23. (w etatach) i pozycja O 29. (w osobach)  – należy wykazać osoby z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności o schorzeniach z poz. E 21. i O 27.

Pozycja E 24. (w etatach) i pozycja O 30. (w osobach) – należy wykazać pozostałe osoby z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności.

Pozycja E 25. (w etatach) i pozycja O 31. (w osobach) – należy wykazać wszystkie osoby z lekkim 
stopniem niepełnosprawności. 

Pozycja E 26. (w etatach) i pozycja O 32. (w osobach)  – należy wykazać osoby z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (które nie ukończyły 16. roku życia) oraz osoby, których niepełnosprawność zosta-
ła potwierdzona orzeczeniem, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego 
w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby.
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CZĘŚĆ C.2 – WYCHOWANKOWIE, UCZNIOWIE, STUDENCI, SŁUCHACZE 

Pozycja 33. Ogółem 
Należy wykazać stan wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy wykazany odpowiednio w ostat-
nim zestawieniu zbiorczym przekazywanym na podstawie przepisów o systemie informacji oświa-
towej lub sprawozdaniu sporządzonym na podstawie przepisów w sprawie określenia wzorów for-
mularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy 
i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej, złożonym w roku poprzedzającym rok kalendarzowy, na który 
przypada okres sprawozdawczy wykazany w pozycji 14. 

Pozycja 34. Zatrudnienie ogółem, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 
Należy podać rzeczywisty stan niepełnosprawnych wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy.
(poz. 34 = poz. 35 + poz. 36 + poz. 37 + poz. 38 + poz. 39 + poz. 40)

Pozycja 35. Zatrudnienie ogółem, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szcze-
gólnymi schorzeniami
Należy podać liczbę wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym ze szczególnymi schorzeniami. Rodzaje schorzeń i zasady obniżania wskaźnika zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 wrześ-
nia 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz sposób jego obniżenia (Dz.U. Nr 124, poz. 820 ze zm.). Do schorzeń tych 
zalicza się: chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegię, tetraplegię, hemiplegię, znacz-
ne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie, głuchotę i głuchoniemotę, nosicielstwo wi-
rusa HIV oraz chorobę AIDS, epilepsję, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, 
miastenię, późne powikłania cukrzycy. 
Jednostka powinna uzyskać od wychowanka, ucznia, studenta lub słuchacza, który ukończył 16. rok 
życia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty potwier-
dzające posiadanie szczególnego schorzenia. 

Pozycja 36. Ogółem, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – pozostali 
Należy podać liczbę wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym bez szczególnych schorzeń. 

Pozycja 37. Ogółem, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi 
schorzeniami 
Należy podać liczbę wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposób jego obniżenia (Dz.U. Nr 124, poz. 820 
ze zm.) – zob. poz. 36. Pozycja 37 zawsze powinna być wypełniona. 
Jednostka powinna uzyskać od wychowanka, ucznia, studenta lub słuchacza, który ukończył 16. rok 
życia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty potwier-
dzające posiadanie szczególnego schorzenia. 

Pozycja 38. Ogółem, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – pozostali 
Należy podać liczbę wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym bez szczególnych schorzeń. 

Pozycja 39. Ogółem, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim 
Należy podać liczbę wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy niepełnosprawnych w stopniu lekkim. 
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Pozycja 40. Ogółem, w tym osób bez ustalonego stopnia niepełnosprawności
Należy podać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (które nie ukończyły 16. roku życia) oraz 
osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, lecz w odniesieniu do ca-
łości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnospraw-
ności tej osoby.

CZĘŚĆ C.3 – DANE O ZATRUDNIENIU GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIACH 
Tę część należy wypełnić w następujący sposób:

Dane o zatrudnieniu grup osób 

niepełnosprawnych w stopniach

znacznym umiarkowanym lekkim

bez ustalonego stopnia 

niepełnosprawności

osoby z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (osoby, które 

nie ukończyły 16. roku życia) 
oraz osoby, których niepełno-
sprawność została potwier-

dzona orzeczeniem, lecz w od-
niesieniu do całości lub części 

okresu sprawozdawczego 
w orzeczeniu tym nie ustalono 
stopnia niepełnosprawności 

tej osoby)

1 2 3 4 5 6

wykonawcy pracy 

nakładczej, o których 

mowa w art. 28 ust. 3 

ustawy1

E

(w etatach)
41. 42. 43. 44.

O

(w osobach)
45. 46. 47. 48.

osoby, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 1 

lit. b ustawy2

W poz. 49–56 należy 
wykazać pracowników 
w rozumieniu art. 2 
Kodeksu pracy oraz 
wykonawców pracy 
nakładczej, o których 
mowa w art. 28 ust. 3 
ustawy o rehabilitacji

E

(w etatach)
49.

osoby
–  n iewidome;
–  psychicznie 

chore;
–  upośledzone 

umysłowo

50.

osoby
–  niewidome;
–  psychicznie 

chore;
–  upośledzone 

umysłowo

51.

–  osoby 
psychicznie 
chore

52.

–  osoby psychicznie 
chore (bez 
ustalonego stopnia);

–  niewidomi (bez 
ustalonego stopnia)

O

(w osobach)
53.

osoby
–  niewidome;
–  psychicznie 

chore;
–  upośledzone 

umysłowo

54.

osoby
–  niewidome;
–  psychicznie 

chore;
–  upośledzone 

umysłowo

55.

–  osoby 
psychicznie 
chore

56.

–  osoby psychicznie 
chore;

–  niewidomi (bez 
ustalonego stopnia)

1   Zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także 
osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:
– najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
– połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.
Wymiar czasu pracy tych osób należy ustalać jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

2    Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, jeżeli osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący co najmniej 
30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności.
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1 2 3 4 5 6

osoby, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy3

W poz. 57–60 należy 
wykazać pracowników 
w rozumieniu art. 2 Ko-
deksu pracy

E

(w etatach)
57.

–  wszystkie 
osoby ze 
znacznym 
stopniem nie-
pełnospraw-
ności (bez 
względu na 
rodzaj posia-
danego scho-
rzenia)

58. 

osoby 
– niewidome;
– psychicznie 
chore;
– upośledzone 
umysłowo;
– z epilepsją;
– z całościo-
wymi zaburze-
niami rozwojo-
wymi

O

(w osobach)
59.

–  wszystkie 
osoby ze 
znacznym 
stopniem nie-
pełnospraw-
ności (bez 
względu na 
rodzaj posia-
danego scho-
rzenia)

60.

osoby 
–  niewidome;
–  psychicznie 

chore;
–  upośledzone 

umysłowo;
–  z epilepsją;
–  z całościowy-

mi zaburze-
niami rozwo-
jowymi

3  Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wy-
łączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: 
1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub 
2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
– w wysokości co najmniej 30%.

CZĘŚĆ D – DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pozycje od 61 do 66 wypełniają pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 2e ustawy, czyli niedzia-
łające w celu osiągnięcia zysku:
1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 
3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej 
działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepeł-
nosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
Należy wykazać działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i leczniczej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub edukacji osób niepełnospraw-
nych, uwzględniając wszystkie wiodące rodzaje działań na rzecz tych osób. 
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Należy podać kod odpowiadający rodzajowi działań: 
A1 – kształtowanie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umie-
jętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
A2 – organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń 
usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności spo-
łecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, 
A3 – likwidacja barier: architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie 
mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, 
tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szcze-
gólności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna), 
A4 – kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnospraw-
nych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych), 
A0 – inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
B1 – badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji, 
B2 – świadczenia terapeutyczne: terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne 
(w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych), 
B3 – zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty orto-
pedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny, 
B4 – dopłaty do leczenia i rehabilitacji, 
B5 – rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, 
B6 – pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa, 
B7 – gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków, 
B8 – opieka paliatywna, 
B0 – inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 
C1 – prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej, 
C2 – prowadzenie kształcenia dorosłych, 
C3 – organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego, 
C4 – organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
C5 – wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych, 
C0 – inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych, 
D1 – prowadzenie hospicjum, 
E1 – prowadzenie domu pomocy społecznej.

E. UWAGI 
Należy podać inne ważne informacje ułatwiające sprawdzenie poprawności merytorycznej przesła-
nej informacji. 

Pozycja 67. Data wypełnienia informacji 
Pozycja jest automatycznie wypełniana datą bieżącą, po podpisaniu dokumentu podpisem elektronicznym. 
Jeżeli informacja była składana przez system e-PFRON, to aplikacja odrzuca dokument dotyczący da-
nego okresu sprawozdawczego, jeśli został podpisany tego samego dnia, co przesłany wcześniej doku-
ment tego samego rodzaju. W tym celu należy podpisać i złożyć kolejny dokument w dniu następnym.

Pozycja 68. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej 
Pozycja jest wypełniana automatycznie (imieniem i nazwiskiem) po podpisaniu dokumentu podpi-
sem elektronicznym. Informacji nie można podpisać i wysłać elektronicznie przed upływem okresu 
sprawozdawczego wskazanego w poz. 14, tzn. nie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca, którego 
dotyczy informacja. 
Imię i nazwisko osoby, która podpisała dokument podpisem elektronicznym nie są widoczne na wydruku.
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcz-

nych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
– Dz.U. z 2013 r., poz. 33; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 530

 ● art. 21, art. 22, art. 28, art. 56a–56b ustawy 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. 675

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasad-
niających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania – Dz.U. 
Nr 124, poz. 820; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 125, poz. 1162

 ● art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1149

752918f2-0733-4f72-ad50-31e343df6103

Edyta Sieradzka –  wiceprezes OBPON, Dyrektor ds. dofinansowań w OBPON.PL, kon-
sultant, doradca w OBPON.PL

>> ekwiwalent pieniężny, nauczyciel, zmiany prawa

2.  Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 
dla nauczycieli akademickich 

Przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczycieli aka-
demickich wynagradzanych stałymi miesięcznymi składnikami wynagro-
dzenia, powinny być stosowane zasady właściwe dla ustalania wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
aby obliczyć ekwiwalent, należy pomnożyć podstawę wymiaru przez licz-
bę dni przypadających do przepracowania w czasie urlopu, a nie przez 
liczbę dni kalendarzowych miesiąca. 

Dotychczas ustalając dla nauczycieli szkół wyższych ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy ze składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w sta-
łej wysokości, jako podstawę należało przyjąć dni kalendarzowe, również sobotę, niedzielę 
i święto (§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pie-
niężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich). 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku 
z 16 lipca 2013 r., sygn. akt P 53/11, zasady te są nieprawidło-
we. Reguły ustalania ekwiwalentu za urlop, który przysługuje 
nauczycielowi akademickiemu w przypadku niewykorzystania 
urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powinny 
być bowiem tak ukształtowane, aby zagwarantować pracownikowi wypłatę świadczenia 
w wysokości równej wynagrodzeniu, jakie otrzymałby za urlop wypoczynkowy. To natomiast 

Pełną treść wyroku 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Orzeczenia”
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powinno odpowiadać kwocie uposażenia, jakie nauczyciel akademicki uzyskałby, gdyby 
w tym czasie pracował. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich wyno-
si 36 dni i nie wlicza się do niego sobót, niedziel i świąt (art. 133 ust. 1 i 6 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym). Poza tymi dniami pozostałe dni są dla nauczyciela akademickie-
go dniami roboczymi. 

Niekonstytucyjny § 7 ust. 1 rozporządzenia, który regulował tę kwestię, utraci moc obo-
wiązującą 9 sierpnia 2014 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma jedynie znaczenie formalne. W praktyce, przy na-
liczaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na-
uczyciela akademickiego i tak najczęściej przyjmowano faktycznie niewykorzystaną przez 
nauczyciela liczbę dni urlopu, a nie liczbę dni kalendarzowych przypadających w trakcie tego 
urlopu. Należy uznać, że po wyroku TK z 16 lipca 2013 r. pracodawcy (uczelnie państwowe) po-
winni ustalać ekwiwalent za urlop dla nauczycieli akademickich jak wynagrodzenie urlopowe.

PRZYKŁAD
Nauczyciel akademicki kończy pracę w październiku 2013 r. Nie wykorzystał 26 dni ur-
lopu wypoczynkowego i w związku z tym nabędzie prawo do ekwiwalentu. Pracownik 
otrzymuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia, tj. pensję zasadniczą w wysokości 
2500 zł i 600 zł dodatku motywacyjnego. 
Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na pod-
stawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej 
wysokości oblicza się, dzieląc sumę tych składników przysługujących w miesiącu 
nabycia prawa do ekwiwalentu przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca zakończe-
nia umowy, tj.:
2500 zł + 600 zł = 3100 zł; 3100 zł : 31 dni = 100 zł (stawka dzienna).
Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego należy pomnożyć 
przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w trakcie urlopu wypoczynkowego. Ze 
względu na fakt, że nie jest możliwe ustalenie dni kalendarzowych urlopu, który nie zo-
stał wykorzystany, do obliczenia wysokości ekwiwalentu przyjmujemy liczbę dni urlopu 
faktycznie niewykorzystanego przez nauczyciela, tj.:
26 dni x 100 zł = 2600 zł.
Nauczyciel powinien otrzymać ekwiwalent w wysokości 2600 zł. 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 133 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829

 ● § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich – Dz.U. Nr 203, poz. 1499; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 44, 
poz. 357 
e8f08b2b-fe91-4e8f-8627-7f066c7b680e

Magdalena Kasprzak –  specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor-
ka wielu publikacji z tej tematyki
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>> badania profilaktyczne, podróż służbowa, koszty przejazdu

3.  Czy należy wypłacić dietę za podróż związaną 
z przeprowadzeniem badań profilaktycznych

Pracownikowi, który musiał udać się do innej miejscowości, aby odbyć 
profilaktyczne badania lekarskie, poza wynagrodzeniem za czas nie-
świadczenia pracy przysługuje tylko zwrot kosztów przejazdu. W takim 
przypadku, co do zasady, zatrudniony nie ma prawa do diety. 

Badania okresowe i kontrolne powinny odbywać się 
w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas nie-
świadczenia pracy związany z ich wykonaniem pracow-
nik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli wykonanie badania wymaga dojazdu do innej 
miejscowości, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu według 
zasad obowiązujących przy podróżach służbowych (art. 229 § 3 Kodeksu pracy). Zatrudniony 
nie nabywa jednak w takim przypadku prawa do diet. Takiego wyjazdu nie należy bowiem 
traktować jak podróży służbowej.

Koszty przejazdu należy rozliczać tak jak w przy-
padku delegacji służbowej. Oznacza to, że środek 
transportu, którym będzie się poruszał pracownik 
w trakcie przejazdu na badania, określa pracodawca, a zatrudnionemu przysługuje zwrot 
wydatków z tego tytułu w wysokości:
 ■ udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, 

wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym wydatkami na miejscówkę, 
z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez wzglę-
du na to, z jakiego tytułu ulga jest należna lub
 ■  ustalonej jako iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr prze-

biegu, określoną przez pracodawcę, gdy pracownik korzystał z samochodu osobowe-
go albo innego pojazdu (motocykla lub motoroweru) niebędących własnością zakładu 
pracy.

Przy wyznaczaniu stawki za kilometr pra-
codawcy zwykle odwołują się do rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samocho-
dów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy. Nie 
ma jednak przeszkód, aby firmy prywatne 
ustaliły własne – wyższe lub niższe stawki. 

 Zobacz e-Poradnik „Podróże służbowe od 
1 marca 2013 r.” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

SŁOWNICZEK

Podróż służbowa – wykonywanie przez pracownika na 
polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miej-
scowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, 
lub poza stałym miejscem pracy pracownika (art. 775 
§ 1 Kodeksu pracy).

 Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe”  
dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Zwrot kosztów przejazdu pojazdem niebędącym własnością pracodawcy według rozpo-
rządzenia z 25 marca 2002 r.

Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,5214 zł

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł

motocykl 0,2302 zł

motorower 0,1382 zł

W praktyce może się zdarzyć, że pracownik wysłany na badania lekarskie do innej miej-
scowości, na polecenie pracodawcy zawiózłby na te badania również inną osobę lub osoby 
(np. firmowym lub prywatnym samochodem) albo przy okazji wyjazdu na badania realizo-
wałby obowiązki służbowe. W takim przypadku należy uznać, że osoba ta jest w delegacji, 
za której czas przysługują jej należności z tytułu podróży służbowej, w tym np. dieta. 

0354c99b-8a76-435f-a53d-0ecc7b38f2b8

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 229 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1028

 ● § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
dróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

 ● § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowe-
rów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 61, poz. 308

Mariusz Pigulski –  ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubez-
pieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa 
Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publika-
cji z dziedziny kadrowo-płacowej

CZYTAJ TAKŻE

„Podróże służbowe po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r.” – MPPiU nr 6/2013; do-
stępny na www.mp.infor.pl

>> potrącenia z wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny, urlop wypoczynkowy

4.   Jak dokonać potrącenia zaliczki z ekwiwalentu 
za urlop 

PROBLEM  Z jednym z naszych pracowników zatrudnionych na pełny etat 
rozwiązaliśmy umowę o pracę z końcem września. Termin wypłat wynagro-
dzeń w naszej firmie przypada na 27. dzień miesiąca i w tym dniu osoba ta 
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otrzymała pensję. Po wypłacie okazało się, że pracownik miał nierozliczone 
zaliczki na zakup materiałów na kwotę ok. 200 zł. 30 września naliczyliśmy 
mu ekwiwalent za urlop, który wyniósł ok. 150 zł, ale potrąciliśmy go w cało-
ści na spłatę zaliczki. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

RADA  Tak. Państwa postępowanie było prawidłowe. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Oprócz wynagrodzenia, egzekucji podlegają również inne świadczenia ze 
stosunku pracy,  przy zachowaniu ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Oznacza to, 
że, przykładowo, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy 
może być przeznaczony na spłatę zadłużeń, ale jest jednocześnie chroniony przed nadmier-
nymi potrąceniami, tak jak zwykłe wynagrodzenie za pracę. Konieczne jest zatem przestrze-
ganie granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń. Nie wynika to jednak wprost z przepisów 
Kodeksu pracy, lecz z orzecznictwa. W wyroku z 29 stycznia 2007 r. (II PK 181/06, OSNP 
2008/5–6/64) Sąd Najwyższy uznał, że:

 (…) z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą 
być potrącane, bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie, inne należności, niż 
określone w art. 87 § 1 k.p. (…).

Z wynagrodzenia za pracę, w tym także z ekwiwalentu urlopowego, po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, bez zgody pracownika – tylko należności 
wprost wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy, a zatem m.in. zaliczki pieniężne udzie-
lone pracownikowi. Chodzi tylko o zaliczki rozumiane jako mienie powierzone z obo-
wiązkiem wyliczenia,  czyli takie, które pracownik pobrał od pracodawcy na określony 
cel i z których musi się rozliczyć. 

W opisanym przypadku pracownik nie zwrócił zaliczki otrzymanej na zakup materiałów. 
Zaliczkę można było zatem potrącić zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z ekwiwalentu 
bez pisemnej zgody zatrudnionego.

W przypadku dokonywania w jednym miesiącu w różnych terminach więcej niż jednej 
wypłaty, np. wynagrodzenia  za pracę i innych jego składników, w tym np. ekwiwalentu za 
urlop, potrąceń należy dokonywać z każdej wypłaty odrębnie,  ale ostatecznie sumuje się 
należności w celu ustalenia granicy potrąceń. W tej sytuacji należy stosować tylko jedną 
kwotę wolną, bez względu na liczbę należności wypłacanych w tym samym miesiącu, ale 
w różnych terminach. 

Ostatecznie należy porównać ustalone limity potrąceń dla wszystkich należności  z po-
trąconą kwotą i ewentualnie dokonać odpowiedniej korekty potrącenia. Reasumując, przy 
wypłacie wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego w tym samym miesiącu, ale w róż-
nych dniach, pracodawca powinien:
1) przy wypłacie wynagrodzenia za pracę:

 —  obliczyć podstawę potrącenia, tj. wynagrodzenie do wypłaty,  
 —  ustalić granicę potrącenia dla zaliczki, tj. 1/2 wynagrodzenia do wypłaty, 
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 — ustalić kwotę wolną, która w 2013 r. w przypadku zaliczki wynosi 886,04 zł, tj. 75% wy-
nagrodzenia minimalnego do wypłaty (w przypadku podstawowych kosztów uzyskania 
przychodów oraz miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2)),

 —  dokonać potrącenia zaliczki uwzględniając podane wyżej limity.
2) przy wypłacie ekwiwalentu pieniężnego:

 —  obliczyć podstawę potrącenia, tj. ekwiwalent urlopowy do wypłaty  (bez ponownego 
obliczania kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek, gdyż zostały zastoso-
wane przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę, a można je potrącić tylko raz w miesiącu), 

 —  zsumować wynagrodzenie za pracę oraz ekwiwalent w celu ponownego wyznaczenia 
granicy potrącenia,

 —  dokonać ewentualnego potrącenia korygującego z  ekwiwalentu z uwzględnieniem 
potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę, przy zastosowaniu jednej kwoty 
wolnej od potrąceń.

PRZYKŁAD
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy za wrzesień 
2013 r. wyniosło do wypłaty 1181,38 zł.  Przelewu dokonano 27 września 2013 r. 30 września 
naliczono pracownikowi ekwiwalent urlopowy w wysokości 149,58 zł do wypłaty. Pracownik 
ma nierozliczoną zaliczkę na zakup materiałów w wysokości 200 zł, którą pracodawca po-
trąci z ekwiwalentu. Suma należności do wypłaty wynosi 1330,96 zł. Granica potrącenia 
wynosi 665,48 zł (1/2 z 1330,96 zł), a kwota wolna 886,04 zł (75% z 1181,38 zł). Po zajęciu 
całego ekwiwalentu, tj. 149,58 zł nie została naruszona kwota wolna. Pracownik otrzymał 
wynagrodzenie minimalne przewyższające tę kwotę. Nie została też naruszona kwota gra-
niczna (149,58 zł < 665,48 zł). Gdyby pracodawca wcześniej zauważył zadłużenie ciążące na 
pracowniku, z jego wynagrodzenia za pracę mógłby potrącić zaliczkę w całości, tj.:
1181,38 zł – 200 zł = 981,38 zł – kwota do wypłaty nienaruszająca kwoty wolnej, 
tj. 886,04 zł. 
Kwota zaległości wobec pracodawcy nie naruszyłaby granicy potrącenia, która wynosi 
590,69 zł, tj. 1/2 z 1181,38 zł.
Jeżeli zaliczka zostałaby zaspokojona z wynagrodzenia za pracę, to pracownik otrzy-
małby ekwiwalent w pełnej wysokości.  

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 87 § 1 i § 3, art. 871 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

927f8d15-09b5-4647-a945-d12269feab9e

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

CZYTAJ TAKŻE

„Jak zmiana etatu w trakcie miesiąca wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia i ekwi-
walentu za urlop” – MPPiU nr 2/2013; dostępny na www.mp.infor.pl
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>> ubezpieczenie wypadkowe, przejęcie, obowiązki płatnika, ZUS

1.  Jaka wysokość składki na ubezpieczenie 
wypadkowe obowiązuje płatnika po przejęciu 
innego podmiotu 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na podstawie stopy 
procentowej, która jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników. 
Przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, czy wysokość stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe może podlegać sukcesji na zasadach 
przewidzianych dla należności podatkowych i składkowych. Wykładnia 
ZUS oraz orzeczenia sądów nie są w tym przypadku jednomyślne.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy 
(art. 27 ustawy wypadkowej). Jest nim okres obowiązywania stopy procentowej składek na 
ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od 1 kwiet-
nia danego roku do 31 marca następnego roku.

Trzy grupy płatników
Przepisy określają dwie główne kategorie płatników na potrzeby określenia zasad ustala-

nia wysokości stopy procentowej składki. Są nimi:
 ■ płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz 
 ■ płatnicy zgłaszających 10 i więcej ubezpieczonych. 

Zasady ustalania liczby ubezpieczonych do celów ustalania stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe określa art. 28 ust. 3 i 4 ustawy wypadkowej. 

Zasady ustalania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od liczby 
osób podlegających temu ubezpieczeniu

Płatnicy zgłaszający 
do ubezpieczenia 

wypadkowego 
do 9 osób

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego 10 lub więcej osób

niezobowiązani do przekazania 
informacji ZUS IWA 

za 3 poprzednie lata kalendarzowe

zobowiązani do przekazania 
informacji ZUS IWA 

za 3 poprzednie lata kalendarzowe

1 2 3

Wysokość stopy pro-
centowej składki na 
ubezpieczenie wy-
padkowe jest zry-
czałtowana i wyno-
si 50% najwyższej 

Stopę procentową składki na ubez-
pieczenie wypadkowe ustala samo-
dzielnie płatnik, jej wysokość odpo-
wiada stopie procentowej składki 
ustalanej dla grupy działalności, do 
której należy płatnik składek z uwagi 

Stopę procentową składki na ubez-
pieczenie wypadkowe ustala ZUS 
indywidualnie dla każdego płatnika, 
jest ona ustalana jako iloczyn stopy 
procentowej składki określonej dla 
grupy działalności, do której nale-

Posłuchaj audiokomentarza „Składka 
wypadkowa”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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stopy procentowej 
składki ustalonej na 
dany rok składkowy 
dla grup działalności 
(obecnie jest to war-
tość 1,93%)

na rodzaj prowadzonej przez siebie 
przeważającej działalności według 
PKD (uwzględnia się kod, z którym 
płatnik był ujęty w rejestrze REGON 
na 31 grudnia poprzedniego roku ka-
lendarzowego)

ży płatnik, i wskaźnika korygujące-
go, ustalonego na podstawie danych 
przekazanych w informacji ZUS IWA

Ustalona w przedstawiony wyżej sposób wysokość stopy procentowej składki obowiązuje 
płatników niezmiennie przez cały okres roku składkowego. Na wysokość raz ustalonej stopy 
procentowej w trakcie jednego roku składkowego nie mają już wpływu ewentualne zmiany 
dotyczące rodzaju działalności płatnika czy liczby zgłaszanych przez niego ubezpieczonych. 
Zmiany te mogą mieć wpływ dopiero na ustalenie stopy procentowej na kolejny rok składkowy.

PRZYKŁAD 
Płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w 2012 r. 8 ubezpieczonych. A zatem 
na rok składkowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2013 r., obowiązującą go stopą procen-
tową składki jest stopa zryczałtowana wynosząca 1,93%. Płatnik ten od kwietnia 2013 r., 
w związku z rozwojem firmy, zatrudnia dodatkowych pracowników, w sumie jest ich 15. 
W tym przypadku zatrudnienie dodatkowych osób nie ma wpływu na obowiązującą płat-
nika wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, która jest uzależniona 
od liczby osób, które były zgłaszane w poprzednim roku. Nowa liczba ubezpieczonych 
będzie natomiast wpływać na sposób ustalania tej wysokości w kolejnym roku składko-
wym (2014/2015).

PRZYKŁAD 
Płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w 2012 r. 23 ubezpieczonych. W reje-
strze REGON na 31 grudnia 2012 r. płatnik ten był ujęty z kodem PKD 14.12.Z – Produkcja 
odzieży roboczej. A zatem na rok składkowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2013 r., obo-
wiązującą płatnika stopą procentową składki jest stopa, jaka została ustalona dla grupy 
działalności, do której został zakwalifikowany z uwagi na rodzaj działalności według 
PKD, z jakim płatnik był ujęty Zakładając, że był to kod PKD, stopę tę płatnik powinien 
ustalić w wysokości 0,93%. Płatnik zgłosił zmianę rodzaju przeważającej działalności 
począwszy od 1 sierpnia 2013 r. i od tej daty w rejestrze REGON jest ujęty z kodem PKD 
15.20.Z – Produkcja obuwia. Dla danego kodu obowiązującą wartością stopy procen-
towej składki jest 1,20%. W tym przypadku zmiana rodzaju działalności przez płatnika 
nie ma wpływu na już ustaloną wysokość stopy, wynikającą z kodu PKD ważnego na 
31 grudnia 2012 r.

Składka wypadkowa po przejęciu
Szczególna sytuacja pod względem ubezpieczenia wypadkowego występuje w sytuacji 

przejęcia lub połączenia dwóch (lub więcej) płatników. Bardzo często pojawiają się wówczas 
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wątpliwości, jaka wysokość składki wypadkowej obowiązuje płatnika po przejęciu/połączeniu, 
zwłaszcza gdy przejęte/połączone podmioty obowiązywała różna wysokość stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przepisy ustawy wypadkowej nie regulują zagadnienia 
sukcesji (następstwa prawnego) wysokości stopy procentowej tej składki między płatnikami.

Zasadniczo w przypadku przejęcia lub połączenia się dwóch (lub więcej) spółek prawa han-
dlowego spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie 
nowej spółki (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Mówimy wówczas o sukcesji uniwer-
salnej, która polega na tym, że w drodze jednej czynności prawnej następuje przejście ogółu 
praw i obowiązków ze spółki przejmowanej na spółkę przejmującą albo ze spółek łączących się 
na spółkę nowo zawiązaną. Zasadę sukcesji uniwersalnej przewidują także przepisy Ordynacji 
podatkowej. Zgodnie z nimi, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:
 ■ osób prawnych,
 ■ osobowych spółek handlowych,
 ■ osobowych i kapitałowych spółek 

handlowych
wstępuje we wszelkie przewidziane w przepi-
sach prawa podatkowego prawa i obowiązki 
każdej z łączących się osób lub spółek (art. 93 
§ 1 Ordynacji podatkowej). Do należności z ty-
tułu składek na ubezpieczenia społeczne sto-
suje się odpowiednio przepisy Ordynacji po-
datkowej (m.in. wspomniany art. 93 Ordynacji), 
co przewiduje art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do przepisów o sukcesji 
uniwersalnej nie nawiązuje natomiast ustawa wypadkowa. Dlatego ZUS uznaje, że pod wzglę-
dem ustalania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe między przejmowanym a prze-
jętym płatnikiem (lub między nowym podmiotem a podmiotami istniejącymi przed połączeniem) 
nie ma zastosowania zasada sukcesji uniwersalnej. 

Oznacza to, że po dniu przejęcia płatnik przejmujący nie 
może zmienić wysokości stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe, jaką dotychczas stosował, na stopę 
procentową składki, jaka obowiązywała przejmowanego płatnika. 

PRZYKŁAD 
Alfa S.A. od 1 listopada 2013 r. przejęła Beta Sp. z o.o., wstępując we wszystkie prawa 
i obowiązki przejętego podmiotu, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej. Obowiązująca 
Alfa S.A. stopa procentowa składki w roku składkowym 2013/2014 wynosi 1,86%, nato-
miast stopa ustalona dla spółki Beta wynosiła 1,18% (dla obydwu spółek stopę procen-
tową składki wypadkowej ustalił ZUS).
W tej sytuacji, zdaniem ZUS, po przejęciu Alfa S.A. nie przejmuje, na zasadzie suk-
cesji, stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej dla Beta Sp. 
z o.o. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe Alfa S.A. nie ulega po 

UWAGA!
ZUS uznaje, że do celów ustalania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przy-
padkach łączenia się płatników nie ma zastosowa-
nia zasada sukcesji uniwersalnej, obowiązującej 
m.in. w odniesieniu do zobowiązań podatkowych 
i należności z tytułu składek.

Zobacz kalkulator składki wypadkowej 
na www.inforfk.pl
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przejęciu zmianie. Płatnik po przejęciu Beta Sp. z o.o. ma obowiązek nadal, od 1 listopa-
da 2013 r. aż do 31 marca 2014 r., opłacać składkę według wysokości stopy procentowej 
ustalonej dla spółki przejmującej (Alfa S.A.) na cały rok składkowy.

Połączenie podmiotów
Inna sytuacja zachodzi, gdy w wyniku połączenia dwóch (lub więcej) spółek, które posiadały już 

ustaloną wysokość stopy procentowej, powstaje nowa spółka. W takiej sytuacji dochodzi do po-
wstania nowego płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe, który zgodnie z przepisami usta-
wy wypadkowej jest zobowiązany samodzielnie ustalić obowiązującą go wysokość stopy procen-
towej składki, z uwzględnieniem liczby ubezpieczonych według stanu z miesiąca zgłoszenia przez 
tego płatnika pierwszej osoby do ubezpieczenia wypadkowego (art. 28 ust. 4 ustawy wypadkowej) 
i rodzaju działalności według PKD na dzień zgłoszenia w ZUS (art. 29 ust. 2 ustawy wypadkowej). 

PRZYKŁAD 
MaxStar Sp. z o.o. została zawiązana w wyniku połączenia dwóch spółek: Max Sp. 
z o.o. oraz Star Sp. z o.o. Nowa spółka została zgłoszona w ZUS od 1 lipca 2013 r. i od 
tego dnia dokonała zgłoszenia do ubezpieczeń przejętych w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy 68 pracowników wcześniej zatrudnianych w łączących się spółkach. W rejestrze 
REGON spółka ta została ujęta z kodem PKD 32.30.Z – Produkcja sprzętu sportowego. 
Zarówno Max Sp. z o.o., jak i Star Sp. z o.o. posiadały ustaloną przez ZUS stopę pro-
centową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2013/2014, pierwsza 
w wysokości 1,01%, druga w wysokości 1,26%. 
W tym przypadku MaxStar Sp. z o.o. jest zobowiązana ustalić wysokość obowiązującej ją 
stopy procentowej składki na nowo, gdyż jest nowym płatnikiem składek. Z uwagi na to, 
że zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego ponad 9 osób, stopę tę powinna ustalić w wy-
sokości przypisanej dla jej grupy działalności według PKD, a zatem w wysokości 1,47%. 

Trudności interpretacyjne
Kwestia ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest jednak 

jednoznacznie rozstrzygnięta. Wykładnia prezentowana przez ZUS została zakwestionowana 
w orzecznictwie sądowym. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, wysokość 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe może być przedmiotem następstwa 
prawnego praw i obowiązków między przekształcanymi podmiotami.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie zasad ustalania stopy procentowej składki 
na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia/połączenia podmiotów

Sygnatura akt Teza orzeczenia

1 2

Wyrok z 20 marca 2009 r. 
(II UK 292/08, OSNP 
2010/19–20/247)

Połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do 
opłacania składki w innej wysokości niż spółka przejmująca powoduje
dla nowego podmiotu, jako płatnika składek, możliwość wyliczenia 
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składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla spół-
ki przejmowanej. Jeżeli wysokość składki jest niższa od należnej od 
spółki przejmującej, to powstaje niesprzeczna z zasadami współżycia 
społecznego i przewidziana przez prawo korzyść wynikająca z połą-
czenia spółek. Dopuszczalne jest zatem zastosowanie przez płatnika, 
będącego następcą prawnym, stopy procentowej składek na ubezpie-
czenie wypadkowe, stosowanej dotychczas przez spółkę przejmowa-
ną. Wynika to z wyrażonej w art. 93 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej 
w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za-
sady sukcesji należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
w przypadkach, gdzie taka sukcesja ma miejsce w odniesieniu do praw 
i obowiązków podatkowych.

Wyrok z 25 marca 2010 r. 
(I UK 8/10, 
OSNP 2011/21–22/279)

Osobowa spółka jawna, do której wkład na pokrycie udziałów w posta-
ci swojego przedsiębiorstwa wniosła osoba fizyczna, zachowuje prawo 
do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy pro-
centowej obowiązującej tę osobę fizyczną. Zdaniem SN, uniwersalny 
sukcesor prawny zachowuje prawo do opłacania składek na ubezpie-
czenie wypadkowe według dotychczasowej stopy procentowej skład-
ki, obowiązującej jego poprzednika. SN odrzucił pogląd prezentowany 
przez ZUS, że odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej, zawar-
te w art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie może 
dotyczyć ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpie-
czenie wypadkowe. SN wskazał, że odesłanie do przepisów Ordynacji 
podatkowej ma miejsce nie tylko w zakresie kwot należnych składek, 
ale również w odniesieniu do wysokości stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. 

Wyrok z 18 kwietnia 
2012 r. (I UK 358/11,
OSNP 2013/9–10/116)

Spadkobierca płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe, na które-
go na podstawie art. 231 k.p. przeszedł zakład pracy, przejmuje prawo 
do zapłaty składki w obniżonej wysokości ustalonej przez organ rento-
wy na rok składkowy, w którym nastąpiło przejście. Prawo do zapłaty 
składki w obniżonej wysokości jest prawem rodzajowo takim, jak pra-
wo do ulgi podatkowej, zatem kwalifikuje się do prawa majątkowego 
w rozumieniu prawa podatkowego (finansowego) i podlega przejęciu 
przez spadkobiercę. Wstąpił (on) w majątkowe prawa spadkodawczy-
ni na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej (w związku z art. 31 
ustawy systemowej) obejmujące ustalenie kategorii ryzyka i będącej 
tego konsekwencją wysokości składki. Sukcesja w zakresie prawa po-
datkowego (odpowiednio: w zakresie należności z tytułu składek) ma 
charakter generalny, taki jak w przypadku osoby prawnej powstaje 
w wyniku jej przekształcenia. 

W razie wątpliwości, jaka wysokość stopy procentowej obowiązuje płatnika po przejęciu inne-
go podmiotu (lub po połączeniu), warto w tej sprawie zażądać od ZUS wydania decyzji ustalającej 
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wysokość stopy procentowej składki wy-
padkowej po przejęciu (połączeniu) pod-
miotów. Jeżeli płatnik nie zgodzi się z wy-
kładnią ZUS, może odwołać się od decyzji 
organu, a prawidłową wysokość stopy 
procentowej ostatecznie ustali dla niego 
sąd, który będzie rozpatrywał odwołanie 
od decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2 pkt 8–10, art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● art. 494 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030

 ● art. 93 § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1149

 ● art. 31 ustawy 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

Roman Dorawa –  prawnik, ekspert i praktyk, od 11 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń 
społecznych, autor licznych opracowań i publikacji w zakresie ubezpie-
czeń i składek aa0020dc-8e53-436e-b549-d9d59d8391c9

UWAGA!
Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego, wysokość 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
w przypadku przejęcia płatnika może być przedmiotem 
sukcesji, na zasadach przewidzianych dla należności po-
datkowych i składkowych.

>> zakaz konkurencji, składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązki płatnika, ZUS

2.  Kiedy odszkodowanie z tytułu zakazu 
konkurencji podlega oskładkowaniu

Wynagrodzenie pracownika określone w umowie o zakazie konkurencji 
w czasie trwania zatrudnienia stanowi podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne. Od kwot tego wynagrodzenia należy rów-
nież opłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Inaczej będzie w przypadku 
odszkodowania wypłacanego na podstawie umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia. Takie wypłaty są zwolnione ze składek.

Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świad-
czyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzące-
go taką działalność (zakaz konkurencji). Gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, strony mogą zawrzeć 
umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa 
się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość należnego pracownikowi 
od pracodawcy odszkodowania. 
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Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać:
 ■  z upływem terminu, na który umowa zo-

stała zawarta lub
 ■  przed upływem terminu, na jaki umowa zo-

stała zawarta – w razie ustania przyczyn 
uzasadniających taki zakaz lub niewywią-
zywania się pracodawcy z obowiązku wy-
płaty odszkodowania.

Pracownikowi, z którym została zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrud-
nienia, przysługuje odszkodowanie z tytułu niepodejmowania przez pewien okres działalno-
ści konkurencyjnej wobec byłego pracodawcy. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% 
wynagrodzenia, jakie zatrudniony otrzymał przed ustaniem stosunku pracy za okres odpo-
wiadający długości zakazu. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach 
(art. 1012 § 3 Kodeksu pracy). Powstaje zatem pytanie o obowiązek składkowy w odniesie-
niu do tego rodzaju przychodów.

Podstawę wymiaru składek pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy. Wyłączone z podstawy wymiaru składek są m.in. przychody wskazane w rozporządze-
niu składkowym. Na mocy tego rozporządzenia, odszkodowania wypłacone byłym pracow-
nikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której 
mowa w art. 1012 Kodeksu pracy, są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne, a w konsekwencji – również na ubezpieczenie zdrowotne. Odszkodowanie 
z tytułu zakazu konkurencji wypłacane byłemu pracownikowi jest opodatkowane. Wynika to 
z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d updof. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego 
są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustala-
nia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. odszkodowań przyznanych na podstawie prze-
pisów o zakazie konkurencji.

PRZYKŁAD
Spółka podpisała z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnie-
nia, na okres 6 miesięcy. Za ten okres będzie mu wypłacane odszkodowanie w wyso-
kości 50% wynagrodzenia otrzymywanego przed rozwiązaniem stosunku pracy. W tym 
przypadku wypłacone byłemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu zakazu konkuren-
cji po ustaniu zatrudnienia nie będzie oskładkowane. 

PRZYKŁAD
Firma zawarła z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji na czas trwania umowy 
o pracę (12 miesięcy). Z tego tytułu pracownikowi będzie wypłacane dodatkowe wyna-
grodzenie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie konkurencji podlega oskładkowa-
niu, tak jak wynagrodzenie za pracę. 

UWAGA!
Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkuren-
cji po ustaniu zatrudnienia jest obligatoryjna i za-
gwarantowana byłemu pracownikowi w przepisach 
Kodeksu pracy.
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Wyłączenie składkowe dotyczące przychodów z tytułu zakazu konkurencji nie ma zasto-
sowania do zleceniobiorców. Zdaniem ZUS, oskładkowaniu zawsze podlega odszkodowanie 
wypłacane zleceniobiorcy w zamian za powstrzymywanie się od konkurencyjnej działalno-
ści w okresie obowiązywania zakazu konkurencji. Nie ma tu znaczenia, czy kwoty odszko-
dowania wypłacane są zleceniobiorcom w trakcie wykonywania przez nich umowy, czy już 
po jej zakończeniu. Zgodnie z wykładnią ZUS, zleceniobiorca nie może być stroną umowy 
o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy. Tym samym to wyłączenie 
ze składek nie może mieć do niego zastosowania.

PRZYKŁAD
Zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenia w okresie od 2 stycznia 2011 r. do 15 paź-
dziernika 2013 r. Zgodnie z umową, zleceniobiorca przez okres 10 miesięcy od daty 
wygaśnięcia umowy nie może wykonywać konkurencyjnej działalności, za co będzie 
otrzymywał wynagrodzenie odpowiadające kwocie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia uzyskanego w trakcie wykonywania umowy. W tej sytuacji wynagrodzenie 
z tytułu zakazu konkurencji będzie oskładkowane. Wyłączenie przewidziane w rozpo-
rządzeniu składkowym stosuje się bowiem tylko w przypadku pracowników i nie ma ono 
w żadnych okolicznościach odpowiedniego zastosowania do zleceniobiorców.

Taką wykładnię potwierdził ZUS w jednej z ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych.

Interpretacja indywidualna ZUS z 20 sierpnia 2013 r. znak: DI 200000/451/999/2013

Stan faktyczny Własne stanowisko przedsiębiorcy w sprawie

Spółka zawarła z osobami fizycznymi pro-
wadzącymi działalność gospodarczą umowy 
o świadczenie usług w zakresie zarządzania 
(zarządzanie majątkiem, reprezentacja Spół-
ki itp.)
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania 
umowy Zarządzający zobowiązał się do po-
wstrzymywania od działalności konkuren-
cyjnej przez okres obowiązywania zakazu 
konkurencji po wygaśnięciu łub rozwiązaniu 
umowy.
W okresie powstrzymywania się przez Zarzą-
dzającego od działalności konkurencyjnej po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Spółka 
zobowiązana jest do wypłacania na rzecz Za-
rządzającego odszkodowania. Odszkodowa-
nie płatne jest miesięcznie ostatniego dnia 
każdego miesiąca, w którym Zarządzający 
zobowiązany był do powstrzymania się od 
działalności konkurencyjnej.

Spółka wskazała, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stano-
wią odszkodowania wypłacane byłym pracownikom 
po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umo-
wy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 
Kodeksu pracy (zakaz konkurencji).
Zdaniem Spółki na podstawie § 5 ust. 2 wskazanego 
rozporządzenia przepisy § 1–4 stosuje się odpowied-
nio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób 
wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia.
W rezultacie Spółka uznała, że w przypadku przycho-
dów uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżer-
skiego wskazane w rozporządzeniu wyłączenia z pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
powinny znaleźć „odpowiednie zastosowanie”.

Stanowisko przedsiębiorcy w sprawie zwolnienia przychodów uzyskanych przez zleceniobiorcę 
z tytułu umowy o zakazie konkurencji jest nieprawidłowe
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W wydanej interpretacji indywidualnej ZUS wskazał, że:
(…) zleceniobiorca nie może być stroną umowy wskazanej w art. 1012 Kodeksu 
pracy. Zastosowanie klauzuli o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu umowy 
jest, (…) możliwe zgodnie z zasadą swobody umów przewidzianą w art. 3531 

Kodeksu cywilnego, pozwalającego stronom umowy na kształtowanie łączącego je stosunku 
w sposób odpowiadający celowi zawartej umowy i realizacji pożądanych zamiarów (…). 
Regulacje prawne zawarte w Kodeksie pracy nie mają co do zasady zastosowania do osób 
wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia/umów o świadczenie usług. Jednocześnie 
§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w swej treści wskazuje szczegółowo na umowy o zakazie 
konkurencji zawarte w trybie art. 1012 Kodeksu pracy, a więc niewłaściwym byłoby rozsze-
rzenie powyższego zapisu na inne umowy cy-
wilnoprawne wyłącznie na podstawie do-
mniemanej zbieżności cech tych umów. 
W rezultacie należy przyjąć, iż wskazanie 
określonego przepisu Kodeksu pracy unie-
możliwia „odpowiednie” zastosowanie § 2 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia do osób wykonu-
jących umowy o świadczenie usług. (…)

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1012 ustawy 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.1028

 ● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 1 ustawy 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

 ● art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983

 ● art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036

 ● § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; 
ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

0c36bcfb -f41b-46d5-b2a2-b7db65097d23

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, specjalista i praktyk, od 10 lat zajmuje się 
prawem ubezpieczeń społecznych, autorka licznych opraco-
wań i publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i skła-
dek oraz zasiłków, specjalizuje się m.in. w problematyce 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, 
były wieloletni pracownik ZUS

CZYTAJ TAKŻE

„Jakie skutki dla płatnika składek może wywołać złożenie korekty dokumentu ZUS IWA” 
– MPPiU nr 8/2013; dostępny na www.mp.infor.pl 

UWAGA!
Wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie konku-
rencji zawartej ze zleceniobiorcą jest oskładko-
wane zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po 
jej zakończeniu.
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>> Fundusz Pracy, FGŚP, urlop macierzyński, urlop ojcowski, obowiązki płatnika

3.  Czy płatnik jest zwolniony z opłacania składek 
na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika 
powracającego z urlopu ojcowskiego

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje 
pracodawcom za pracowników powracających do pracy m.in. po ur-
lopie macierzyńskim oraz wychowawczym. Ze zwolnienia nie skorzysta 
pracodawca ojca powracającego z urlopu ojcowskiego. Nie przysługuje 
ono również w przypadku powrotu do pracy pracownika-ojca po wyko-
rzystaniu części urlopu macierzyńskiego, jeżeli z tych uprawnień korzysta 
już pracodawca matki dziecka.

Pracodawcy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych m.in. za zatrudnianych pracowników. Składki 
na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych 
składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej). Oznacza to, że składka ta jest należna za osoby uzyskujące w przeli-
czeniu na okres miesiąca co najmniej: 
 ■  minimalne wynagrodzenie (w 2013 r. – 1600 zł), 
 ■  80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy 

(w 2013 r. – 1280 zł), 
 ■  50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie od-

bywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (w 2013 r. – 800 zł). 

Składkę na FGŚP ustala się natomiast 
od wypłat stanowiących podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, bez stosowania ograniczenia do kwoty 
30-krotności prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. W przypadku składek na FGŚP 
składka jest należna niezależnie od wysoko-

ści dochodu uzyskiwanego przez ubezpieczonego.
Składki na obydwa ww. fundusze opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych 

ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
Przepisy przewidują sytuacje, w których przy-

sługuje zwolnienie z opłacania tych składek. Takie 
zwolnienie przysługuje m.in. za pracowników 

UWAGA!
Obowiązek opłacenia składki na FP jest uzależnio-
ny od wysokości podstawy wymiaru składek emery-
talno-rentowych, natomiast składka na FGŚP jest 
obowiązkowa bez względu na wysokość uzyskanego 
przez ubezpieczonego dochodu.

Posłuchaj audiokomentarza „Zmiany w urlopach 
macierzyńskich”  dostępnego w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie przysługuje w okre-
sie 36 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika 
do pracy z jednego z ww. urlopów. 

Zwolnienie to nie obejmuje pracowników wracających do pracy po wykorzystaniu urlopu 
ojcowskiego, o którym mowa w art. 1823 § 1 Kodeksu pracy. Urlop ojcowski nie jest tożsa-
my z urlopem macierzyńskim. Oznacza to, że za pracowników wracających do pracy z tego 
rodzaju urlopu pracodawcy muszą naliczać składki na FP i FGŚP na ogólnych zasadach.

Warto zaznaczyć, że prawo do zwolnienia od opłacania składek na ww. fundusze praco-
dawca będzie miał za pracownika-ojca, jeżeli wraca on po wykorzystaniu: 
 ■  części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała pracownica-matka (art. 180 § 5 

Kodeksu pracy),
 ■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 Kodeksu pracy),
 ■  urlopu r odzicielskiego (art. 1821a Kodeksu pracy),
 ■  urlopu w ychowawczego (art. 186 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Pracownica wykorzystała po porodzie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wróciła do 
pracy. Z niewykorzystanego okresu urlopu macierzyńskiego skorzystał ojciec dziecka 
i do pracy wrócił 15 października 2013 r. Pracodawca będzie więc mógł skorzystać ze 
zwolnienia od opłacania składek za tego pracownika na FP i FGŚP od listopada 2013 r.  
(pod warunkiem że ze zwolnienia nie korzysta pracodawca matki).

Zgodnie z wykładnią ZUS, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP 
nie przysługuje w przypadku powrotu pracownika-ojca do pracy po wykorzystaniu części urlopu 
macierzyńskiego, jeżeli z tych uprawnień korzysta już pracodawca matki dziecka. ZUS stoi na 
stanowisku, że w sytuacji gdy z powyższych urlopów korzystają na to samo dziecko oboje ro-
dzice, uprawnienie do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy będzie przy-
sługiwało wyłącznie jednemu pracodawcy. Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodaw-
ca, który pierwszy udzielił pracownikowi jednego z tych urlopów i kontynuuje jego zatrudnienie. 

PRZYKŁAD
Pracownica korzystała ze skróconego do 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (do 18 
sierpnia 2013 r.), a od 19 sierpnia 2013 r. z pozostałej części urlopu macierzyńskiego ko-
rzystał pracownik-ojciec wychowujący dziecko. ZUS uważa, że ze zwolnienia z obowiąz-
ku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP powinien korzystać wyłącznie praco-
dawca pracownicy w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r. (36 miesięcy). 

64f5f753-097b-4054-893f-88fbef4ee97b

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 180 § 5, art. 1801, art. 1821a, art. 1823, art. 186 ustawy 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. 1028 
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 ● art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829

 ● art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
– Dz.U. Nr 158, poz. 1121; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675

Joanna Olejnik – praktyk z 10-letnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych

>> umowa zlecenia, umowa o pracę, rozliczenie, dokumentacja

4.   Jak rozliczyć składki byłego zleceniobiorcy 
aktualnie zatrudnionego na podstawie umowy 
o pracę

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników był zatrudniony na podstawie umo-
wy zlecenia w okresie od 1 do 30 września 2013 r. Ze zlecenia został zgłoszony 
do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, nie przystąpił do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 października br. zatrudni-
liśmy tę osobę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy 
zlecenia (1860 zł) wypłaciliśmy 15 października 2013 r., a wynagrodzenie za 
pierwszy miesiąc pracy na etacie (3800 zł) – zgodnie z regulaminem wyna-
gradzania – 31 października 2013 r. Czy wypłata ze zlecenia powinna zostać 
oskładkowana tak jak wypłata ze stosunku pracy? Czy kwoty wypłat należy 
zsumować w jednym raporcie RCA?

RADA  Nie. Za październik 2013 r. należy złożyć za ubezpieczonego dwa ra-
porty ZUS RCA – jeden z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, z wykazaną 
podstawą wymiaru składek z tytułu umowy o pracę, drugi z kodem 30 00 xx 
–  wykazaną podstawą z tytułu umowy zlecenia.

UZASADNIENIE  Zleceniobiorcy, dla których umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ube-
zpieczeń, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, wypadkowemu 
i zdrowotnemu. Na własny wniosek mogą również przystąpić do ubezpieczenia chorobowe-

go. W przypadku gdy umowa zlecenia jest zawarta z włas-
nym pracodawcą, wówczas zleceniobiorca w świetle prze-
pisów ubezpieczeniowych jest traktowany jak pracownik 
– przychody z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia su-

muje się i wykazuje w jednym imiennym raporcie miesięcznym, z pracowniczym kodem ty-
tułu ubezpieczenia 01 10 xx. 

W przedstawionym przypadku wprawdzie wypłata z tytułu umowy zlecenia nastąpiła u by-
łego zleceniodawcy w okresie zatrudnienia na etat, ale okres wykonywania pracy na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej nie pokrywa się z okresem zatrudnienia w ramach stosun-
ku pracy. A zatem umowa zlecenia nie może zostać potraktowana jak zawarta z własnym 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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pracodawcą, ponieważ w całym okresie jej wykonywania ubezpieczony nie pozostawał jesz-
cze w stosunku pracy ze zleceniodawcą.

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia oraz za pierwszy miesiąc pracy zostało wypłaco-
ne w tym samym miesiącu – w październiku. Za ubezpieczonego należy zatem złożyć odpo-
wiednią dokumentację (zgłoszeniową i rozliczeniową):

Dokumentacja zgłoszeniowa/wyrejestrowująca za ubezpieczonego

Data zarejestrowania/
wyrejestrowania

Termin na złożenie 
formularza

Rodzaj dokumentu

1 września 2013 r. 9 września 2013 r.* ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx 
(zgłoszenie zleceniobiorcy do obowiązkowych 
ubez pieczeń emerytalnego, rentowych, wypadko-
wego i zdrowotnego)

1 października 2013 r. 8 października 2013 r. ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx 
(wyrejestrowanie zleceniobiorcy z obowiązkowych 
ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadko-
wego i zdrowotnego)

1 października 2013 r. 8 października 2013 r. ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx 
(zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubez-
pieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, 
chorobowego i zdrowotnego)

* Termin na złożenie dokumentu upływał w niedzielę, dlatego uległ przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Dokumentacja rozliczeniowa za ubezpieczonego

Termin na złożenie Rodzaj dokumentu
Podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne*

15 listopada 2013 r. Raport imienny ZUS RCA za paź-
dziernik 2013 r. z kodem 30 00 xx 

1860 zł (podstawa wymiaru składek 
ze zlecenia)

15 listopada 2013 r. Raport imienny ZUS RCA za paź-
dziernik 2013 r. z kodem 01 10 xx

3800 zł – podstawa wymiaru składek 
z tytułu umowy o pracę (wynagrodze-
nie wypłacone w październiku)

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy 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
 ● załączniki nr 1, 3, 12, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101
ead69c18-d4fc-46b5-9939-a6ba19b9ac2d

Joanna Stolarska –  ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA 
prawa pracy i ubezpieczeń, autorka licznych publikacji i opraco-
wań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS
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>> zasiłek chorobowy, potrącanie z wynagrodzenia

1.  Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych 

Wynagrodzenie za czas choroby może być potrącane tylko w przypadkach 
określonych w Kodeksie pracy. Natomiast zasiłki chorobowe oraz zasił-
ki przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego podlegają potrąceniom 
i egzekucji na zasadach określonych w przepisach ustawy emerytalnej. 

Obowiązek potrącania z wynagrodzenia chorobowego mają wszyscy pracodawcy, gdyż 
to oni są zobowiązani do wypłaty tego świadczenia. Natomiast potrąceń z zasiłków z ubez-
pieczenia chorobowego oraz wypadkowego dokonują tylko ci pracodawcy, którzy zgłaszają 
do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. 

Potrącenia z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
Wynagrodzenie chorobowe podlega potrąceniom 

na takich samych zasadach jak normalne wynagro-
dzenie za pracę. Zatem dokonując potrącenia z wy-

nagrodzenia chorobowego należy pamiętać, że mają do niego zastosowanie maksymalne 
granice potrąceń, a także kwoty wolne od potrąceń. Z wynagrodzenia za czas choroby moż-
na potrącić tylko następujące należności: 
 ■  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, 
 ■  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne, 
 ■  udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne, 
 ■  kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. 

Istotne jest, aby potrąceń dokonywać w powyższej kolejności. 
Potrąceń z wynagrodzenia można dokonywać w określonych granicach (art. 87 § 3 

Kodeksu pracy), a zatem w razie egzekucji: 
 ■ świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia, 
 ■ innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia. 

Jeżeli pracownikowi mają zostać łącznie potrącane sumy egzekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pie-
niężne oraz sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych, to można ich dokonywać do wysokości 3/5 wynagrodzenia. 

Kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, 
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadającego pra-
cownikowi do wypłaty. 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości  
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Potrącenia z wynagrodzenia chorobowe-
go powinny być dokonywane dopiero po od-
liczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

Kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń 
stanowi kwota: 
 ■ minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odlicze-
niu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 
 ■ 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu udzielonych pracownikowi 

zaliczek pieniężnych, 
 ■ 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu kar pieniężnych za nieprze-

strzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczanie pracy 
bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie pracy. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne 
od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy. 

Potrąceń na zaspokojenie świadczeń ali-
mentacyjnych pracodawca może dokonywać 
również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków, gdy: 
 ■  świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, 

która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności 
alimentacyjnych, 
 ■ wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. 

W przypadkach wymienionych wyżej pracodawca dokonuje potrąceń na wniosek wierzy-
ciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. 

PRZYKŁAD 
AGIP sp. z o.o. otrzymała tytuł wykonawczy na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia 
pracownika (tj. z wynagrodzenia zasadniczego, chorobowego i z zasiłków) należności 
alimentacyjnych w kwocie 750 zł. Pracownik ten w okresie od 14 do 27 października 
br. przebywał na zwolnieniu lekarskim, za które ma prawo do wynagrodzenia w kwo-
cie 2166,71 zł. Za przepracowaną część miesiąca pracownikowi przysługuje kwota wy-
nagrodzenia wynosząca 2833,29 zł. Wobec pracownika jest również prowadzona eg-
zekucja z tytułu należności względem banku w kwocie 450 zł. Pracownik ma prawo 

UWAGA!
Potrąceń z wynagrodzenia chorobowego można do-
konywać po odliczeniu składki zdrowotnej oraz za-
liczki na podatek dochodowy. 

UWAGA!
Kwoty wolne od potrąceń są zmniejszane propor-
cjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pra-
cownik jest zatrudniony. 
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do podstawowych kosztów uzyskania przychodów; nie złożył PIT-2. Aby prawidłowo 
dokonać potrąceń z wynagrodzenia, należy: 
Krok 1. Rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pra-
cownika (od wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca): 
 ■ 2833,29 zł x 9,76% = 276,53 zł (ubezpieczenie emerytalne), 
 ■ 2833,29 zł x 1,5% = 42,50 zł (ubezpieczenia rentowe), 
 ■ 2833,29 zł x 2,45% = 69,42 zł (ubezpieczenie chorobowe), 
 ■ razem: 388,45 zł. 

Krok 2. Obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za czas nie-
zdolności do pracy i wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
 ■ (2833,29 zł + 2166,71 zł) – 388,45 zł = 4611,55 zł, 
 ■ 4611,55 zł x 9% (składka do przekazania do ZUS) = 415,04 zł, 
 ■ 4611,55 zł x 7,75% (składka do odliczenia od podatku) = 357,40 zł.

Krok 3. Obliczyć zaliczkę na podatek:
 ■  (2833,29 zł + 2166,71 zł) – 388,45 zł (suma składek ZUS finansowanych ze środków 
pracownika) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodów) = 4500,30 zł; 4500 zł (po za-
okrągleniu do pełnych złotych), 
 ■  4500 zł x 18% = 810 zł (podatek), 
 ■  zaliczka na podatek dochodowy: 810 zł – 357,40 zł = 452,60 zł; 453 zł (po zaokrągleniu 
do pełnych złotych). 

Krok 4. Obliczyć kwotę do wypłaty netto:
(2833,29 zł + 2166,71 zł) – (388,45 zł + 415,04 zł + 453 zł) = 3743,51 zł. 
Krok 5. Dokonać potrącenia z wynagrodzenia za część miesiąca i z wynagrodzenia 
chorobowego:
 ■  kwoty do potrąceń:

– należności alimentacyjne: 750 zł, 
– należności względem banku: 450 zł, 
– łącznie: 1200 zł. 
 ■ kwota potrącenia w wysokości 3/5 wynagrodzenia: 3743,51 zł x 3/5 = 2246,11 zł. 

Z wynagrodzenia za październik br. można zatem dokonać potrącenia w pełnej wyso-
kości, tj. 1200 zł. 

Potrącenia z zasiłku chorobowego
Potrącenia z zasiłku chorobowego dokonuje pracodawca, który jest płatnikiem zasiłku, 

po odliczeniu od kwoty zasiłku zaliczki na podatek dochodowy. Jednak kwota, którą należy 
potrącić, powinna być ustalona procentowo od kwoty zasiłku przed potrąceniem zaliczki na 
podatek dochodowy. Wysokość świadczenia, z którego mają być dokonywane potrącenia 
lub egzekucja, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych. 

Z zasiłku chorobowego można dokonywać potrąceń 
bezegzekucyjnych (czyli bez tytułu wykonawczego) i eg-
zekucji (na podstawie tytułu wykonawczego). 

 Zobacz e-Poradnik „Zasiłek chorobowy dla 
nowego pracownika” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Egzekucji z zasiłku chorobowego należy dokonywać w określonych granicach: 
 ■ do wysokości 60% kwoty zasiłku – w przypadku świadczeń alimentacyjnych egzekwowa-

nych na mocy tytułów wykonawczych, 
 ■ do wysokości 50% kwoty zasiłku – na zaspokojenie należności związanych z po-

bytem w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
 ■ do wysokości 25% kwoty zasiłku – na zaspokojenie innych należności (art. 140 ust. 1 

ustawy emerytalnej). 

W przypadku zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności 
egzekucja z zasiłku chorobowego nie może łącznie przekroczyć 60% kwoty zasiłku. 

Z zasiłku chorobowego jest również możliwe bezegzekucyjne potrącenie niektórych na-
leżności. Takie potrącenia nie mogą przekroczyć: 
 ■ 50% kwoty zasiłku – w przypadku potrąceń kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzin-

nych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, zasiłków oraz świadczeń wypłaca-
nych na podstawie przepisów o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, wypłaconych 
za okres, za który został pobrany zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, 
 ■ 60% kwoty zasiłku – jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne potrącane na 

wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. 
Jeżeli należności te mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która 
może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala 
się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie na-
leżności określonych w tytułach wykonawczych. 

Potrącenia bezegzekucyjne i egzekucja nie mogą łącznie przekroczyć 60% kwoty zasiłku, 
jeżeli wśród należności występują należności alimentacyjne, albo 50% kwoty zasiłku – w po-
zostałych sytuacjach (art. 140 ustawy emerytalnej). 

Wolna od potrąceń i egzekucji powinna być kwota zasiłku w części odpowiadającej: 
 ■ 50% kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2013 r. 415,58 zł) – która jako kwota wolna 

od potrąceń obowiązuje wówczas, gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy – przy 
potrącaniu: 

 — sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności ali-
mentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, 

 —  należności alimentacyjnych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez 
niego tytułu wykonawczego, 

 —  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, 

 ■ 20% kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2013 r. 166,23 zł) przy potrącaniu należno-
ści z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
 ■ 60% kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2013 r. 498,69 zł) przy potrącaniu innych 

należności. 
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PRZYKŁAD 
Pracownik przebywał przez cały październik br. na zasiłku chorobowym. Podstawa wy-
miaru zasiłku została ustalona z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powsta-
ła niezdolność do pracy, tj. od października 2012 r. do września 2013 r. Wynagrodzenie, 
które pracownik otrzymał w okresie od października 2012 r. do stycznia 2013 r., wyniosło 
2200 zł, natomiast od lutego do września 2013 r. 2500 zł. Z kwoty zasiłku chorobowego 
należy potrącić alimenty w wysokości 500 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych 
kosztów uzyskania przychodów i nie złożył PIT-2. Aby prawidłowo dokonać potrąceń 
z zasiłku, należy:
Krok 1. Obliczyć wysokość zasiłku chorobowego:
 ■  2200 zł x 4 miesięcy = 8800 zł, 
 ■  2500 zł x 8 miesięcy = 20 000 zł, 
 ■  8800 zł + 20 000 zł = 28 800 zł – (28 800 zł x 13,71%) = 24 851,52 zł, 
 ■  24 851,52 zł : 12 miesięcy = 2070,96 zł – miesięczna podstawa wymiaru zasiłku, 
 ■  2070,96 zł : 30 dni = 69,03 zł – stawka dzienna 100%, 
 ■  69,03 zł x 80% = 55,22 zł – stawka dzienna 80%. 

Wysokość zasiłku chorobowego za cały miesiąc przebywania na zwolnieniu: 
55,22 zł x 31 dni (przebywania na zwolnieniu) = 1711,82 zł. 
Krok 2. Obliczyć kwotę świadczenia, do której mogą być dokonywane maksymalne 
potrącenia:
1711,82 zł x 60% = 1027,09 zł. 
Krok 3. Obliczyć kwotę zasiłku do wypłaty:
 ■ 1711,82 zł x 18% = 308,13 zł; 308 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych), 
 ■ 1711,82 zł – 308 zł – 500 zł (potrącenie alimentacyjne) = 903,82 zł. 

Kwota, jaka pozostała do wypłaty, jest wyższa od kwoty odpowiadającej 50% najniższej 
emerytury (903,82 zł > 415,58 zł), zatem można potrącić pełną kwotę. 

Potrącenia z zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 
wypadkowego 
Zasady, na jakich należy dokonywać potrąceń z zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, 

są takie same jak w przypadku zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Przepisy ustawy wy-
padkowej, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, odsyłają do odpowiedniego stosowa-
nia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (art. 7 
i 58 ustawy wypadkowej) oraz do ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 58 ustawy wy-
padkowej). Ustawa wypadkowa odsyła więc wprost do przepisów ustawy emerytalnej. Tym 
samym, do potrąceń z przysługującego z ubezpieczenia wypadkowego zasiłku chorobowe-
go należy stosować przepisy ustawy emerytalnej. 

PRZYKŁAD 
Na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego pracodawca ma potrącać pracow-
nikowi należności inne niż alimentacyjne w kwocie 350 zł. Pracownik w październiku 
2013 r. przebywał przez cały miesiąc na zasiłku chorobowym z tytułu wypadku przy 



VII. ZASIŁKI 75

www.mp.infor.pl MONITOR PPiU nr 21(237)

pracy. Za ten miesiąc otrzymał zasiłek w wysokości 1756 zł. Aby obliczyć kwotę do po-
trącenia, należy ustalić: 
 ■ podstawę potrącenia, tj. z przysługującego pracownikowi zasiłku należy odliczyć za-
liczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych: 
1756 zł x 18% = 316,08 zł; 316 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych), 
 ■ granice potrącenia – należności inne niż alimentacyjne podlegają zaspokojeniu do 
wysokości 25% kwoty zasiłku, a zatem: 
1756 zł x 25% = 439 zł, 
 ■ kwotę wolną od potrąceń – od 1 marca 2013 r. wynosi ona 498,69 zł, tj. 60% najniższej 
emerytury, 
 ■ kwotę zasiłku do wypłaty po dokonaniu potrącenia: 
1756 zł (kwota zasiłku) – 316 zł (zaliczka na podatek) – 439 zł (25% zasiłku) = 1001 zł. 

Kwota zasiłku do wypłaty jest wyższa niż kwota wolna od potrąceń, tj. 1001 zł > 498,69 zł. 
Oznacza to, że z zasiłku za październik można potrącić pełną kwotę należności. 

83e94578-78f3-46f0-b038-78b9a3cc2024

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 87–88, art. 108 ustawy 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. 1028

 ● art. 11, art. 36–38 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 996

 ● art. 139–141 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. 
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036 

 ●  art. 7, art. 58 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych – Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637 

Joanna Olejnik –  prawnik, praktyk z 10-letnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń 
społecznych

>> zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski

2.  Czy matka, która w czasie urlopu 
rodzicielskiego urodzi kolejne dziecko, nabywa 
prawo do nowego urlopu macierzyńskiego

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z wpro-
wadzeniem urlopu rodzicielskiego może skutkować tym, że w okresie 
opieki nad dzieckiem pracownica (ubezpieczona niebędąca pracowni-
cą) urodzi kolejne dziecko. Wówczas powstaje wątpliwość, czy ubezpie-
czona nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres podstawo-
wego urlopu macierzyńskiego, czy ma prawo do dalszej części urlopu 
rodzicielskiego.
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Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, któ-
ra w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okre-
sie urlopu wychowawczego urodzi dziecko (art. 29 ust. 1 
pkt 1 ustawy zasiłkowej). Jeżeli pracownica nie korzysta 

z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, dzień porodu jest pierwszym 
dniem urlopu macierzyńskiego (art. 1831 § 2 Kodeksu pracy). Pracownica, która urodzi dzie-
cko w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim, nabywa prawo do kolejnego urlopu ma-
cierzyńskiego, mimo że w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego czy rodzicielskiego nie jest za nią odprowadzana składka chorobowa ani nie jest to 
okres urlopu wychowawczego.

Pracownica, która urodzi dziecko w trakcie urlopu rodzicielskiego, nie później niż od dnia 
porodu rozpoczyna urlop macierzyński z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. Ta zasada ma 
zastosowanie również w odniesieniu do:
 ■  ubezpieczonej matki dziecka niebędącej pracownicą, która urodzi dziecko w trakcie po-

bierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 
urlopu rodzicielskiego,
 ■  pracownika lub odpowiednio ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który w trakcie 

urlopu rodzicielskiego lub odpowiednio pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres usta-
lony przepisami Kodeku pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przyjął kolejne dziecko 
na wychowanie.

PRZYKŁAD
Pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego jej w pełnym wymiarze 
(26 tygodni) od 18 czerwca do 16 grudnia 2013 r. (182 dni) z tytułu urodzenia pierw-
szego dziecka. Za ten okres wypłacany jest zasiłek macierzyński w wysokości 60% 
podstawy wymiaru. Będąc w siódmym miesiącu ciąży pracownica 19 października 
br. urodziła drugie dziecko. Pełna podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wy-
płacanego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka wynosi 4260,23 zł, zatem zasiłek 
macierzyński wypłacany pracownicy za okres urlopu rodzicielskiego należy wyliczyć 
z kwoty 2556,14 zł (4260,23 zł x 60%). Z dniem porodu drugiego dziecka pracownica 
rozpoczęła korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 ty-
godni. Urlop macierzyński będzie zatem trwał od 19 października 2013 r. do 7 marca 
2014 r. (140 dni). Urlop rodzicielski i pobieranie zasiłku macierzyńskiego za jego okres 
z dniem urodzenia drugiego dziecka ulega przerwaniu. Za październik br. pracownicy 
należy wypłacić:
 ■ zasiłek macierzyński za 18 dni urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy 
wymiaru oraz
 ■ zasiłek macierzyński za 13 dni urlopu macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy 
wymiaru zasiłku (pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze).

Ponieważ między okresami pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma przerwy, za-
siłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego od 19 października należy wyli-
czyć z tej samej podstawy wymiaru, z której był wyliczany wcześniej wypłacany zasiłek 

 Zobacz wideoszkolenie „Podstawa wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego”  dostępne w Biblio-
tece INFORFK  na www.inforfk.pl
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macierzyński. Za październik należy wypłacić zasiłek macierzyński w łącznej kwocie 
3010,53 zł, co wynika z wyliczenia:
 ■  85,20 zł [4260,23 zł x 60% = 2556,14 zł; 2556,14 zł : 30 = 85,20 zł (dzienna kwota za-
siłku w wysokości 60% podstawy wymiaru)] x 18 dni (liczba dni urlopu rodzicielskiego 
w październiku) = 1533,60 zł,
 ■ 113,61 zł [4260,23 zł x 80% = 3408,18 zł; 3408,18 zł : 30 = 113,61 zł (dzienna kwota zasił-
ku w wysokości 80% podstawy wymiaru)] x 13 dni (liczba dni urlopu macierzyńskiego 
w październiku) = 1476,93 zł,
 ■ 1533,60 zł + 1476,93 zł = 3010,53 zł.

Od wypłaconego zasiłku macierzyńskiego nie należy naliczać składek ZUS ani składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ pracownicy został wypłacony wyłącznie zasiłek macie-
rzyński i nie uzyskała ona w październiku żadnego przychodu ze stosunku pracy, to przy obli-
czaniu zaliczki na podatek dochodowy nie należy uwzględniać kosztów uzyskania przychodu.  

Rozliczenie pracownicy za październik (pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2)

Lista płac 10/2013

1 Zasiłek macierzyński (80%) 1476,93

2 Zasiłek macierzyński (60%) 1533,60

3 Razem zasiłek brutto 3010,53

4 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 0,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 0,00

6 Składka na ub. emerytalne pracownik – 9,76% 0,00

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

8 Składka na ub. chorobowe pracownik – 2,45% 0,00

9 Razem ZUS pracownik 0,00

10 Przychód 3010,53

11 Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 0,00

12 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33

13 Podstawa opodatkowania 3011,00

14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 0,00

15 Zaliczka na podatek dochodowy – (3011 zł x 18%) – 46,33 zł 495,65

16 Składka zdrowotna 9% 0,00

17 Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku 0,00

18 Podatek do US 496,00

19 Do wypłaty (3010,53 zł – 496 zł) 2514,53

Niewykorzystanej części urlopu rodzicielskiego z powodu jego przerwania w związku 
z urodzeniem kolejnego dziecka pracownica nie będzie mogła wykorzystać w przyszłości 
(np. po zakończeniu urlopów, do których nabyła prawo z tytułu urodzenia drugiego dziecka). 
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W sytuacji gdy nie matka, lecz ojciec dziecka ko-
rzysta z urlopu rodzicielskiego (lub odpowiednio z za-
siłku macierzyńskiego za jego okres), w trakcie któ-
rego rodzi się temu ubezpieczonemu kolejne dziecko 

– zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS (dostępnym na stronie www.zus.pl 
w zakładce „Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ZUS”) – ojciec dziec ka zacho-
wuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli to on wykorzystuje to uprawnienie w okresie 
urlopu rodzicielskiego, w trakcie którego matka urodzi drugie dziecko. Zatem rozpoczęcie 
przez matkę pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu 
urodzenia kolejnego dziecka nie powoduje przerwania pobierania zasiłku przez ojca, jeżeli 
to on w dacie urodzenia kolejnego dziecka korzystał z zasiłku macierzyńskiego za okres ur-
lopu rodzicielskiego na poprzednie dziecko. 

PRZYKŁAD
Matka dziecka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy. 
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego do 15 marca 2014 r. bę-
dzie korzystał ojciec dziecka. Matka dziecka zaszła ponownie w ciążę i termin porodu ma 
wyznaczony na 1 marca 2014 r. Jeżeli ubezpieczona urodzi dziecko 1 marca, rozpocznie ko-
rzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego. Ojciec dziecka będzie mógł natomiast 
przebywać na urlopie rodzicielskim do 15 marca i pobierać zasiłek macierzyński z tego tytułu.

ZUS prezentuje pogląd, zgodnie z którym, jeżeli z zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający okresowi urlopu rodzicielskiego korzysta matka dziecka, urodzenie przez nią 
w tym okresie dziecka nie pozbawia ubezpieczonego ojca dziecka możliwości skorzystania 
z pozostałej części okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, jeżeli spełnione są zwykłe wa-
runki jego przyznania, tzn. okres ten:
 ■  wynosi co najmniej 8 tygodni, 
 ■  obejmuje wielokrotność tygodnia i 
 ■  przypada bezpośrednio po okresie zasiłku macierzyńskiego wykorzystanym przez ubez-

pieczoną matkę dziecka. 

Urlop rodzicielski (a tym samym zasiłek macierzyński za jego okres) może być bowiem 
wykorzystany jednorazowo albo w maksymalnie trzech częściach, przypadających bezpo-
średnio jedna po drugiej, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni i musi obejmo-
wać wielokrotność tygodnia (art. 1821a § 2 Kodeksu pracy). 

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła kolejne dziecko w 6. tygodniu przyznanego jej urlopu rodzicielskie-
go. Od dnia porodu zostaje przerwany urlop rodzicielski i pracownica ma prawo do pod-
stawowego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym, że wykorzystała 6 tygodni urlopu 
rodzicielskiego (a nie 8 czy 16 tygodni), prawo do urlopu nie może zostać przeniesione 
na ojca dziecka, ponieważ każda z części musi wynosić 8 tygodni.

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy macierzyńskie 
i rodzicielskie – zmiany od 17 czerwca 2013 r.” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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>> zasiłek chorobowy, okres wyczekiwania

3.  Czy choroba w okresie wyczekiwania uprawnia 
do świadczeń chorobowych

PROBLEM  Zatrudniliśmy pracownika od 2 października 2013 r. Jest to jego 
pierwsza praca. Dostarczył nam zwolnienie lekarskie na okres od 30 paź-
dziernika do 15 listopada 2013 r. Czy pracownik nabędzie prawo do wyna-
grodzenia chorobowego od 30 października? 

RADA  Nie. Pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego od 
pierwszego dnia niezdolności do pracy. Prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego nabędzie od 1 listopada br., tj. po upływie 30 dni zatrudnienia (podle-
gania ubezpieczeniu chorobowemu). 

UZASADNIENIE  Świadczenia chorobowe są należne za okres niezdolności do pracy przypada-
jący po okresie wyczekiwania, nawet jeżeli niezdolność powstała jeszcze w tym czasie.

Okres choroby przypadający w okresie wyczekiwania jest traktowany jak okres ubezpie-
czenia i tym samym podlega wliczeniu do okresu wyczekiwania. Jednak pracownik nie otrzy-
ma żadnych świadczeń za niezdolność do pracy, która przypada w okresie wyczekiwania. 
Jeżeli czas trwania niezdolności do pracy wykracza poza okres wyczekiwania, za każdy dzień 
niezdolności do pracy po upływie 30. dnia zatrudnie-
nia przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a na-
stępnie zasiłek chorobowy. 

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik na zwolnieniu 
lekarskim” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

Należy dodać, że w przypadku pracownika-ojca wychowującego dziecko, przejęcie ur-
lopu rodzicielskiego w omawianych okolicznościach jest obwarowane wymogiem złożenia 
wniosku nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca 
może, ale nie musi udzielić urlopu w przypadku złożenia wniosku bez zachowania wskaza-
nego terminu (art. 1821a § 4 Kodeksu pracy). 

960c132f-eb0c-488d-ab96-9b64bcf0b352

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1791, art. 1821a § 2 i § 4, art. 1831 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

 ● art. 29, art. 31, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 996

Aldona Salamon –  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z kilku-
nastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy 
w dziale personalnym, autor publikacji i artykułów prasowych 

CZYTAJ TAKŻE

„Jak udzielać urlopów macierzyńskich i rodzicielskich po zmianach przepisów od 17 czerw-
ca 2013 r.” – MPPiU nr 13–14/2013; dostępny na www.mp.infor.pl 
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Państwa pracownik podjął pierwszą pracę 2 października br., zatem nie spełnia warunku 
do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania. Ma on prawo 
do wynagrodzenia chorobowego od 31. dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc 
od 1 listopada br. W tej sytuacji dni nieprzepracowane z powodu choroby w okresie wyczeki-
wania (czyli 30 i 31 października br.) trzeba potraktować jak nieobecność usprawiedliwioną 
niepłatną, którą należy wykazać w raportach ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151 
(nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

Od 1 do 15 listopada br. pracownik wykorzysta 15 dni wynagrodzenia chorobowego, gdyż okre-
su niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w okresie wyczekiwania na prawo do 
świadczeń z tytułu choroby nie zalicza się do okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni). Okresu tej nie-
zdolności do pracy nie wlicza się także do rocznego limitu 33/14 dni wynagrodzenia za czas choroby.

Osoba ubezpieczona będąca pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu obo-
wiązkowo. Prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego nabywa po upływie tzw. okresu 
wyczekiwania, który dla osób ubezpieczonych obowiązkowo wynosi 30 dni nieprzerwane-
go ubezpieczenia chorobowego. Jeśli nowo zatrudniony pracownik ma jakiś wcześniejszy 
okres zatrudnienia, to wówczas do wymaganego 30-dniowego okresu ubezpieczenia choro-
bowego należy wliczyć poprzednie okresy takiego ubezpieczenia. Warunkiem jest jednak, by 
przerwa między kolejnymi okresami ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła 30 dni lub 
była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czyn-
nej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

PRZYKŁAD
Pracownica zatrudniona od 4 września 2013 r. chorowała od 9 do 20 września br. Przed pod-
jęciem zatrudnienia podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu wykonywania umowy 
zlecenia od 1 lutego do 31 sierpnia 2013 r. Ponieważ łączny okres ubezpieczenia chorobo-
wego przed przerwą nieprzekraczającą 30 dni i po przerwie wynosi ponad 30 dni, pracow-
nica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. 

Pewne grupy osób mają prawo do świadczeń za czas choroby bez konieczności posia-
dania określonego okresu ubezpieczenia. Dotyczy to m.in.:
 ■  absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym 

lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły 
lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 ■  niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 ■  ubezpieczonych, którzy posiadają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpiecze-

nia chorobowego.
379d3102-aa6b-4400-8a9f-9c9147588d86

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4, art. 9 ust. 3 ustawy 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. 996

 ● art. 92 ustawy 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. 1028

Bogusław Nowakowski –  praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych
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>> emerytura pomostowa

1. Kto ma prawo do emerytury pomostowej
PROBLEM  Opłacamy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za wszyst-

kich naszych pracowników. Jeden z naszych pracowników (ur. 1974), który 
jest zatrudniony na 3/4 etatu i dopiero teraz rozpoczął pracę w szczególnych 
warunkach i charakterze, twierdzi, że mimo iż odprowadzamy za niego skład-
ki na FEP, nie będzie miał prawa do emerytury pomostowej. Czy ma rację?

RADA  Tak. Państwa pracownik ma rację. Sam fakt opłacania składki na Fun-
dusz Emerytur Pomostowych (dalej FEP) za pracownika nie wystarczy, aby 
nabył on prawo do emerytury pomostowej. Państwa pracownik musi spełnić 
również inne warunki. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Prawo do emerytury pomostowej może nabyć tylko pracownik, który:
 ■  urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz 
 ■  przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze. 

Osoba ubiegająca się o emeryturę po-
mostową musi ponadto spełnić następu-
jące warunki: 
 ■  posiadać okres pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charak-
terze wynoszący co najmniej 15 lat,
 ■  osiągnąć wiek wynoszący co najmniej 

55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla 
mężczyzn,
 ■  posiadać okres składkowy i nieskład-

kowy wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
 ■ po 31 grudnia 2008 r. wykonywać prace 

w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze,
 ■  z osobą ubiegającą się o świadczenie 

musi zostać rozwiązana umowa o pracę.

Prawo do emerytury pomostowej mogą 
nabyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni 
w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 ust. 4 
ustawy o emeryturach pomostowych) i speł-
niający łącznie wszystkie powyższe warunki.

SŁOWNICZEK

Prace w szczególnych warunkach – prace zwią-
zane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą 
z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe 
uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych 
warunkach środowiska pracy, determinowanych si-
łami natury lub procesami technologicznymi, które 
mimo zastosowania środków profilaktyki technicz-
nej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pra-
cownikami wymagania przekraczające poziom ich 
możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia 
się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, 
w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczaso-
wym stanowisku.
Prace o szczególnym charakterze – prace wyma-
gające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej 
sprawności psychofizycznej, których możliwość nale-
żytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpie-
czeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych 
osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytal-
nego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, 
związanego z procesem starzenia się.
(art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych).
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Państwa pracownik nigdy nie spełni wa-
runku wykonywania pracy przed 1 stycznia 
1999 r., dlatego nie nabędzie prawa do eme-
rytury pomostowej, mimo że odprowadzają 
Państwo za niego składnik na FEP.

Składkę na FEP muszą odprowadzać wszyscy pracodawcy za pracowników, którzy: 
 ■  urodzili się po 31 grudnia 1948 r. 
 ■  wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obowiązek opłacania składki na FEP jest uzależniony wyłącznie od spełnienia powyższych 
warunków, niezależnie od faktu, czy pracownik będzie mógł nabyć prawo do emerytury po-
mostowej, czy nie. Obowiązek odprowadzania składek na FEP za wszystkich pracowników, 
nawet tych, którzy nie będą mieli prawa do emerytury pomostowej (m.in. zatrudnionych na 
niepełny etat). potwierdza ZUS. ZUS w swoich wyjaśnieniach (Zasady rozliczania i opłacania 
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, www.zus.pl) stwierdza, że:

(…) płatnik składek obowiązany jest opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników 
spełniających warunki, w tym tak że za tych, którzy wykonują prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. (…) 

Powyższe stanowisko ZUS nie zmieniło się również po wyrok Sądu Najwyższego z 22 lu-
tego 2012 r. (sygn. akt. II UK 130/11), gdzie stwierdzono, że:

(…) obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy pra-
cowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze w pełnym wymiarze czasu pracy. (…)

c6252e1f-b5b8-40cb-afbb-8aab3e9299e0

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2 ust. 3, art. 3, art. 4, art. 35–36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U z 2008 r. 

Nr 237 poz. 1656; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

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

UWAGA!
Prawo do emerytury pomostowej przysługuje wyłącz-
nie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu 
prac szczególnych na pełny etat. 

Bezpłatnie na 30 dni! – www.inforfk.pl



W następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
• Jak udzielać urlopu wypoczynkowego po chorobie pracownika
• Czy bez skierowania pracodawcy można sfi nansować z zfśs szkolenia pracowników
• Z jakimi obowiązkami dla płatnika wiąże się przystąpienie przez ubezpieczonego 

do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

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

w cenie 455 zł brutto
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INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera bazę porad, artykułów, przepisów prawnych, orzeczeń i interpretacji.  
Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci cenią ją przede wszystkim 
za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, narzędziowość i wyjątkową 
przejrzystość podanych informacji.

Wideo-szkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 5 specjalistycznych 
biuletynów
w wersji PDF 
 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Zamów bezpłatnie na 30 dni dostęp do 

INFORFK Platformy Nowoczesnych Księgowych 
Zadzwoń tel. 22 761 30 30 lub zamów w sklepie www.infor.sklep.pl


